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। ইটাঁলী দেশর প্রকৃত্তি ও বিভাগ-এ দেশ নিবাসী 

শচীন আতীয়দিগের সংক্ষেপ বিবরন রোমের পূর্ব্বাবস্থা 

উহ্বারপ্রাকৃভ প্রাচীন ইতিবুত্তের অভাব-রোনীরদিশের 

ম;্িক ব)বস্থা--শাসন-গ্রণাল-বিবিধ একার জাধাবুণ) 

[ভ'--দুম্ম-প্রণালী-রাজতক্তার নাশ । 

1 ইউরোপ খণ্ডের দক্ষিণ ভাঁগে ইটালী নাঁমে 
একটী প্রায়োদ্বীপ আছে | এ প্রায়োদ্বীপের ্ব- 

পরই জল বায়, অতিশয় স্বাস্থ্যকর এবং ভূমি সাঁভি- 

শর উর্ধর।। উহার মধ্যভাগে সেকরগড স্বন্ধগ 

আপিনাইন্. নামক পর্বতশেণী উত্তর দক্ষিণে 

বৈস্ততএবং মেই পর্বতের পুর্ধ পশ্চিম বিভাগের 

উপত্যকা সমন্তে নানা জনপদ আছে । 

পুর্বাকীলে এই দেশের দক্ষিণ ভাঁগে গ্রীক জাতীয় 
লোকেরা আতিয়া অনেকানেক উপনিবেশ সংস্থা” 
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ন্ রোনের ইতিহাস | 

পিত করে । তাহার উত্তরে অর্থাৎ ইটালীদেশের 
অধ্যস্থলে প্লীন্জীয় বহংশ্েজডব লোকেরা বাদ 

করিত। উহ্নাঁরা নাঁল। ক্র জাতিতে বিভন্ত 
হিল। কিন্ত এ সকল জাতির ভাষার পরস্পর সাদৃশ্য 
দর্শনে বিলক্ষণ প্রভীতি হয় যে, এংমে উহাঁদিগের 

একবাক্য ছিল। পিলাস্জীয়দিগের উত্তরে অর্থৎ 

বর্তমান টন্কানী পদেশে আর একটা স্বতত্ত্র জাতির 

শিবা ছিল | উছ্ছাদিগের নাম ইট্টক্কীন্ ব; 
ইন্টরীরুজাতি। আরও উত্তরে অর্থাৎ পৌনদার 
হি র মধ্যে গুল জাতীয় লোকের বাঁস ছিল। 

এই জন্য তঙ্প্রদেশ শিশীশ্পিন্তল  নাছে 
এনিদ্ধ হয় । 

ইটালির মধ্যস্থলনিবাঁদী যে নাঁন। মুই? 

পিলানজীয় জাতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা - 

বা, লন, অস্কান্+ ভলসীয়, সাবাইনীয়, সা্নীইট, 

ইক্ুয়ীয়_ এবং আম্মি, ইত্যাদি দানা নামে প্রসিদ্ধ 

ছিল। ফলতঃ উহ্হারা যে সকলেই এক বংশোভ্ভব, 

এক প্রক্লঁতিক এবং পুর্বে একই মূল ভাষায় কথোপ- 

কথন করিত, তাহার সন্দেহ নাই । ইহ্ারাঁই শি- 

লিত হইয়। পরাক্রান্ত রোগীর জাতির উত্পাদন, 

করে; সুতরাং ইহা দিগের দিনটা অমুদায় ই-। 2 

টালিদেশের ইতিবৃত্ত পধ্যব বৃত্ত প 

প্রাসীন ইভিহাস অস্ত অনুসন্ধান ছার অবগত 



প্ররুত ইতিবৃত্তের অঙ্ভাঁব! ৩ 

হওয়া যাঁয় যে,উক্ত জাতীয়েত্রী কতিপয় শ্বতন্রু” 
গ্রামে বাঁস করিয়। থাঁকিত এবহ তাহারই মধ্যে 
কো গ্রাম বিশেষকে সর্ধ প্রধান বলিয়। স্বীকার 

করিত। উল্লিখিত লা'টন্জাতীয়দিগের এপ 
প্রপান স্থলের নাঁম আলবাঁলঙ। ছিল |, ত্রিশটা ভিন্ন 
লা টম মগরেন প্রতিভূগণ প্রতিবর্সে একহ বার করিয়া 

এ. নগরের প্রান্তআগমন করত ভপিটর লাটিরাত্রল 

দেবের পুঁজ। এবং আাঁধারণ বিবেচ্য বিষয় সকলের 

ন্বিচার করিত । 

টাইবত্র ননীত্র তীব্রবত্তর্ণ পালাটাইলু পর্দতের 
অপ্পত্যকায় ব্রোদ নাঁদে যে নগরী হিল, তাহা 
৭ ত্রিশটী লাউ নগরের মধ্যে একটী | এই নগত্র 

মশঃ অতিশয় প্রবল হইয়] উঠে এবং সমুদয় 

টাঁলীন পর শ্রভুন্ধ বিস্তার করে। কিন্ত ৩১০ খক্টান্দে 
টালীর উত্তত্র প্রদেশ নিবাঁদী গল্ জাতীয়ের। 

এ নগর অ.ক্রমণ করত ইহার সাঁতিশয় দুরবস্থা! 
করিয়। পরিশেষে অগ্নি সংযোগে ভম্মীভৃত কপিয়। 

ফেলে । তাহাতে ইহার প্রাচীন ইতিহ্াানাদি 

গ্রন্থ যাহ ছিল, সমুদাঁয় নন্ট হইয়া বায় | স্মতত্রাং 
রোম নগর কিন্রপে ক্রমেহ প্রবল হইয়াস্িল_ 

কোন্২ প্রধান বাক্তিই ব। ইহাতে প্রাদুভূতি হইয়।- 
হিলেন এবং কোন্ সময়েএই নগরের শাসন-প্রণাঁলী 
কিন্ূপে পরিবর্তিত হইয়াহিল-তঙসমুদায় শুনি- 
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শ্চিতরূপে অবগত হইবাঁর এক্ষণে কোন উপাঁয়ই 
নাই। পরন্ত রৌমীয়েরা কালক্রমে অতিশয় প্রবল 

ও জম্পত্তিশীলী এবং বিদ্যানুশীলনে অনুরক্ত হইয়া 
উঠে সুতরাং তাহারা আপনাদিগের জন্মভূমির 

পুরাঁরত্ত সংকলনে যে সাতিশয় ওশুস্ুক্য একাশ ক- 

রিনে, ইহা আশ্ফ্রের বিষয় নহে । জনজ্রভি পরম্প- 
রায় এবং পুর্ধব কবিগণের রচনায় যে২ প্রাচীন বিবরণের 
উল্লেখ ছিল, পরবত্তর্ণ ইতিহাসবেত্তারা তাহা হই- 
তেই এক একার স্ব মন?ঃকপ্পিত পুরারত্ত সংক- 
লন করিয়াহিলেন। এ সকল পুরাবিদ্শণের লিপি- 

কৌশলে বিমৃদ্ধ হইর1 নব্য ইউরোপীয় লোকেরাও 
বহুকালাবধি উক্ত কম্পিত বিবরণ জমস্তকে একত 

ইতিরত্ত বলিয়। জ্ঞান করিতেন । কিন্ত অধুনাতিন 

পণ্ডিতগণের অন্ুসন্ধংন দ্বারা এ সকল বিবরণের 
বাস্তবিক ওক্কতি অবগত হওয়] হইয়াছে | পরশ্থ 

আধুনিক অনুসন্ধান ছারা উক্ত উপাখ্যান জমস্তের 
অলীকত্ব সপ্রমাণ হইলেও তন্দারা এাটীন রোমীয়- 

দিগের সামাজিক ব্যবস্থা! এবং শখসন প্রণখলশর অ. 

নেকানেক বিচিত্র নিয়মও অবগত হওয়া হইয়াছে- 

ভতএৰ তাদৃশ অনুসন্ধান যে পুরা শা? 

পক্ষে বিশষ্ট ক্ষেমঙ্কর হইয়াছে, তাহার সন্দেহ 
মাত্র নাই। 

রোম নগরী লাটিন জাতির অধিক্কত ভুভাঁগে; 



সামাজিক ব্যবস্থা 1 ৫ 

উত্তর প্রান্তে অবস্থিত ছিল । উহার অবাবহিত পু 
দিকে 'জাঁবাইনীয়দিগের অধিকার এবং উত্তরভাঁগে 

ইট্টুরীয়দিগের দেশ | কৌন অময়ে এ সাবাইনীয়- 
দিগের এবং ই্রীয়দিগের ছুইটী নগর রোম কর্তৃক 
বিজিত হইয়| অথব। তাহার সহিত সন্বিবদ্ধ হইয়। 
মিলিত হইয়া যাঁয়। সুতরাঁং তদবধি ববোঁমের প্রজাবর্গ 

তিনী বিভিন্ন সম্প্রদাঁয়ে বিভক্ত হইয়া] থাঁকে। 
তাহার মধ্যে প্রকত রোম নিবাদিগণ বুমৃসিষ্ব 

নাবাইনীয় নগর নিবাপীর। টাইনটিস্-_ এবং ইউলীয় 
বহশো স্ব সকলে লু রি নামে অনিদ্ধ হইয়াছিল । 

এই শ্রেণী ভ্রিতয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত ছুইনীর যাদৃশ 
ক্ষমত। ও সম্ভ,ম হিল, ভূতীয় শ্রেণীর তাঁদৃশ গৌরব 
ছিল না। গ্রতোক শ্রেণীই দশটী২ ভাগে 

বিভক্ত হিল। এ সকল ভাগের নাম কিউরী। 

অতএব ত্রোম নগরে দর্জশুদ্ধ ৩০ টা কিউরী ছিল। প্র- 
 ত্যেক কিউরীও দশ২ জেন্গে বিভজ্ত ছিল। প্রত্যেক 

জেন্সের অন্তর্গত লোকেরা আপনাদিগকে স- 
গোত্র জ্ঞান করিত। স্থতরাং রোমে তিন শত স্বতন্ত্র 
গোত্রের বান ছিল। গৌত্র-সম্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গকে 
পেঁট,সীয় বল যাঁইত। 

এ তিন শত গোত্রের মধ্যে যে ছুইশত গোস্ত 
বাঁমূমিস্ এবং টাইটস্ শ্রেণী সম্তভৃক্ত ছিল, সেই 

সকল গোত্রের জ্ঞশবাঁন বয়োরদ্ধ স্বামিগণ রাজার 
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উপদেষ্টা এবং কাঁর্ধসচিব ছিলেন | উহ্বাদিণের 
যে সভা হইত তাহার নাঁম দেনেট। সেনেটের 

ভ্যগণ রাঁজাদেশানুসাঁরে সভাস্থলে মিলিত হইয়। 
তাহার সহিত সমুদয় রাঁজকাঁ্ধয পর্যাঁলোচন। 
করিতেন | যেবিষয়ে রাজা এবং দেনেটের এক মত 

হইত তাহা পুর্কেশক্ত তিন শত জেন্সের সাধারণ 
সভাস্থলে পুনব্ধার বিচারিত হইত। এঁ দভাঁকে 

কমিটিয়| কিউরিএটা বলে। ইহাতেই বোধ হইবে 

যে, রোশীয়ের। কখনই একান্ত রাঁজাধীন ছিল না। 

প্রথমীবধিই তাঁহাঁদিগের রাজগণকে প্রজা সাধা- 
রণের অভিমত বুঝিয়। কার্ধ করিতে হইত | রোদের 
রাজ! তদ্েেশের প্রধান শান্তিরশ্চক, প্রধান বিচার- 

কর্তা, প্রধান সেনাপতি এবং প্রধান বাঁজক হ্ি- 

লেন । কিলন্ড তিনি প্রধান ব্যবস্থাপক ছিলেন না-- 

আর শান্তিরক্ষণাঁদি কর্ষেও ভতীহাকে সেনেটের অভি- 

মত লইয়া কার্ধ্য করিতে হুইত। বিশেষতঃ কগি- 

টিয়া কিউরিএটা সভাতে তীহার প্রতি অভিষোপ 

পর্যন্ত চলিত। প্রাচীন রোমীয় ইতিহাসবেন্ত গণ 
বলিয়! গিহাছেন যে, মার্শ দেবের পুজর মহাবীর 

“বুমুলমঙ রৌম নগরী অংস্থাঁপন কয়া উল্লিখিত 

নিয়ন সমস্ত নিবদ্ধ করিয়া যানে। 

বদি এই পর্যন্ত দেখিয়াই নিরত্ত হওয়। যাঁয়। 
তাহা হইলে রৌমের রজ্যশীসন প্রণালী সম্পূর্ণ 
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স্থলে সমাগত হইয়! কেবল আপনাদিণের শ্রেনী 

সম্পুক্ত বিষয় সকলের বিবেচনা করিত, সাঁপা- 

রণ রাজাশীসন কার্ষে। হস্তাপ্পণ করিতে পারিত না। 

কিন্ত অর্কিয়ম. যে আঁর একটী সমাজ জংস্থাপিত 

করিয়াছিলেন তদ্দাীরা সাধারণ নকল বিষয়েই প্লি- 
বীয়দিগের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার সোপান হইল 1 এ 

সভার নাম কমিটিয়], সেঞ্চরিওট। এই সভাঁতে 
দাস ভিন্ন সকল্দ প্রকার রোমীয় লোকের আহ্বান 

হইত | ইহার সভ্যগণ স্ব বিভবান্ুসারে পীচ 
শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। এ পাঁচ শ্রেণী আবার 

১৯৫ ভাগে বিভক্ত ছিল। ইহার প্রতোক ভাগকে 
সেঞ্চরি বলিত। সত স্থলে প্রতি সেঞ্চুরির মতই স-” 

মান বলবখন হইত 1 স্তরাং কেবল প্রথম অ্েণীর 

মধ্যেই অশীতি সেঞ্চুরি নিবেশিত থাকাতে সভার 

সমুদায় ক্ষমতাই এ শ্রেণী অভ্ত,ক্ত ভাঢ্য রোশীয়- 

দেগের হস্তে নাস্ত হইয়াছিল । বস্তৃতঃ মহাঁতা সৌঁলন, 

এথেন্সা নগরে যে প্রণালীভে সাধারণী সভা অংস্থাপিত 

করেন অর্কিয়সের এই সভাঁও বহু অংশে তাঁহর অন্ু- 

রূপ হইয়ান্ছিল। এই একার বিভবানুসারিণী সভার 

দোষ গুণ দুইই আছে । ইহার শুণ এই যে, বংশমর্ষা- 

দান্ুলারিণী শাসন -প্রণাঁলী প্রচলিত থাকিলে কোন 
ক্ষুদ্র বংশোঁস্ভব ব্যক্তি যদিও সহঙ্ম শুণশীলী হয়েন 
তথাপি তিনি রাঁজকাঁর্ষ্যে হল্তা্পণ করিতে পারেন 
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|| ন'চ বংশে জন্বিয়াঙ্টেন বলিয়াই ঈশ্বর প্রদত্ত 

ওণ-গ্লামকে নীচ ব্যবলায়ে আচ্ছর করিষ। রাখিতে 

হয়। চেন্ট! করিলে বাড়িতে পারিব মনোৌমধ্যে 
এমত একট। বোঁপ নাঁথাকিলে, কোন বাক্তিই ওৎ- 

কর্ধ সাঁনে ত্্রবাঁন হয না। এই জন্য বহশ- 

মর্যযানানুসাদিণী শাসন-প্রণাঁলী অপেক্ষা বিভবানু- 

সারিণী শাসন-প্রণাঁলীকে উত্তম বলিতে হয় | কারণ 

যত্ব দ্বার সম্পপ্তিশালী হওয়। যায় কিন্ত সদ্ংশে জন্ম 

গ্রহণ কর] কখন কাঁহাঁরও চেষ্টার অধীন হয় না। 

পরন্দ এই প্রণাঁলীর দোবও জাতে ! ইহার দোৰ এই 
যে, আঁচ্য এবং দুস্থ লোক. সমূহ এক সভাঁশ্থ হইলে 

যখন দ্ুক্ছের। দেখিতৈ পায় ষে, আ'ঢ্যপিণের অপেক্ষা 

তাহাদিগের সংখা! অধিক, তখন এ অজ্ঞ বান্তি 

সমূহ প্রায়ই বল প্রকাশ দ্বার! শাঁসন-প্রণাঁলী পরি 
বর্তিত করিয়। ফেলে; আচ্যদিণের হস্তে অধিব 

ক্ষমত। থাকিতে দেয় না। কিন্তু সাধারণ প্রজ 

ত্রই অভিশয় লঘুচিত্ত হইয়। খাঁকে | যে নে, ঘিগ 
কথা! অথব1 উত্কে'চ প্রদান করিয়। উহাদিগের 
মন ভুলাইতে পারে । ্মতরাঁহ ক্রমশঃ বহু বিবাঁন 
বিবন্বাদের পর রাঁজা শাসনের ভার স্ঘতঃই বাপ্ডি 

বিশেষের হন্তগত হইয়। যাঁয়। 

রোমের সপ্তম রাজা "টাক ইনসু-সুপর্বস্ত সর্ঝি- 

য় প্রবর্তিত শ।সন প্রণালীর পরিবর্ত করিবার চেৰ 
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ক্রা.ত রোঁনীয়েরা একমত হইয়া উীহাঁকে রাজ্য” 
চাত করিয়াছিল। জেই ভবধি তাঁহাঁর। আর কাহ। 
কেও রাজ পরদ্।ভিযিক্ত করল না। ৯ 

'কন্্সল্ঃ উপাধি এদান করিয়। শান্তিরক্ষকের ও 

নেনাপতির কার্ষ্ নিযুক্ত করিল। ইহীর্দেগের এক২ 

জন এক২ মান ক'রয়। র।জচিঞ্রু ধারণ করিতেন এবং 

বশুসরান্তে আপনাপিগের কর্ম তাঁগ করিলে অনা 

চই বাক্তি তত পদে নিযুক্ত হইত 1 এইরূপ শানন 

প্রণালী ৫০৯ পুঃ খুন্টাব্দে টপ হয়। 
রোশীয়দিগের রাজা শ।সনপ্রণ্মলী এক একার 

বর্ণিত হইল। উহাদিগের ধর্ম এণাঁলীও নিতাস্ত 

জঘনা ছিল নাঁ। উহার! বহু দেব দেবী মানিত এবং 

সকল পর্ধতে-দকল বনে_জকল নদীতে-দে'বত। 

বিশেষের আবির্ভাব স্বীকার করিত। কিন্ত উহ্ার। 

প্রথমতঃ কোন দেবতার মূর্তি নিম্মাণ করিত না । 

রোমীয় ইতিহাঁসনেভ্তারা কহেন যে, রোমের দ্বিতীয় 

রজ। “নুদা পল্পিলিয়স্*, “ইজিরিয়া", দেবীর অনু- 
ছে রোনের ধর্মশীত্ত্র মমুদায় প্রণয়ন করেন । নমো, 

“পিথাথগোরাজ? নামক পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন এবং 

জ্যোতি শাস্ত্রের প্রভাবে ভবিষ্য গণনা করিতে 

পারিতেন। রোশীয়দিগের মধ্যে পণ্টিফ+ আগর; 

'ফাদেন্ত বেষ্ট।? প্রভৃতি ঘত প্রকার যাজক যাঁজি- 
কার পদবী ছিল, নুফাই তঙ্সমুদায় সংস্থাপিত ক- 
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রেন। তঃ ইতিহাসবেত্তাদিগের এ সকল কথ! 

সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রাচীন রোমীয়ের। 

ইট রীয়দিগের স্থানে আপনাদিগের ধর্মপ্রণবলশ 
গ্রহণ করে। ফলতঃ কোঁন জাচির ধর্মী বা রাজ্য 

শাসনের রীতি কখনই ব্যক্তি কিশেষের দ্বার নিক্- 

পিত হইতে পারে না। কিন্তু মন্ুয্যের প্রকৃতিই 
এই যে, হারা ব্যক্তি বিশেষকে উহাদিগের প্রণেতা 
ৰলিয়া বর্ণন করিয়। থাকেন । 

দ্বিতীঘ্ন অধ্যায়! 
[সংধারণ ভন্দ্র শানন-প্রণালীর স্চ্ছাপন--লাটিন জাতীয়- 

্দিপোর পরাভব--পটালীয় এব প্রিশীর়দিশের মধেত বিবাদী, 

রন্ত--িবিউন প্রস্ডুতি কম্দ-চারীদিগের নিয়োগ-কোরাইকা 

লেনন-_-উনিবিভাগ বিষয়িনী ব্যবহ্ছা-প্রিবীয়দিগের 
বল বুদ্ধ-শাসন-গ্গালীরপরিবর্ত--নৃতন ব্যবস্থা প্রণয়নের 

পূন্তাব | ] 

রোনীয়েরা আপনাদিগের শাসনপ্রণালী সম্যক 
রূপে প্রজাতন্ত্র হিল বলিয়। চিব্রকাঁল শ্রাঘ। করিত! 

সুতরাং উহাদিগের কবিগণ যে, এ শাননপ্রণালীর 
আদ্ারস্তের সময়কে অর্ধ প্রকার বীরতাঁর সময় 
বলিয়। বর্ণন করিবেন, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। 
যেমন সাহারা আপনাদিগের আদি পুকষ রমুলসূকে 
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মা দেবের পুক্র বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন-যেমল 

ভীহাদিগের ধর্ম সংস্থাপক লুমা ইজিরিয় -বল্লভ 
বলিয়| বর্ণিত হইঘ়াছেন--সেইরূপ প্রজাতন্ত্র শীনন- 

প্রণালীর প্রবর্তক জুনিয়ন্ক্রটসনামা কোন বাক্তি 
অনি মানুষ গুণসম্পন্ন বলিয়। কীর্তিত হইয়াছেন | 
ফলতঃ+জুনিয়ম্ ক্রটসের অলেকিক অপক্ষপা- 

তিতা, হোরেসিয়স কক্রিদের ভীন-পরাক্রম, মুসি- 
যস্-স্কিভোলার অতি-মানুষ জহিফ্তা-এই সকল 
বিবরণ যদিও প্রক্কত ইতিরত্-মূলক না হয়, তথাপি 
উহ্ণরা যে সময়ে প্রীছুভূর্তি হইয়(ছিলেন, রোমের 

সেই অভ্যুদ্ূর কালে যে, অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, জিতে- 

ক্দিয়, বীর পুকষ নকল এ নথরে বাস করিতেন? 
তাহার সন্দেহ মাত্র নাই। 

ফলত? তাঁদুশ ব্যক্তি সকলের প্রাঁছুর্ভীব ন। থাঁ- 

কিলেও রে'ম নগর কখনই সেই মহ] শরটাঁবহ কাল 
উত্তীর্ণ হুইয়! সকলের উপর প্রভুত্ব লাঁভকরিতে সমর্থ 

হইত নাঁ। বিশেষতঃ ইটুবীয়দিগের অধিপতি 

পর্শেন এ সময়ে একবার সম্পূর্ণরপেই রৌম নগর 
অধিকার করিয়াছিলেন কিন্ত তিনি নগর বহির্ভাগে 

যে ২৬ টাপ্রিবীয় পল্লী ছিল তাহাঁর মধ্যে কেবল মন্ত্র 

দশটী পল্লী নিজ অধিকার সন্তৃক্ত করিয়া অন্যানা 
প্রদেশ সমন্ত রোনীয়দিগকে প্রত্ার্সিত করিয়া 

যাঁন। এই বিপদ উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই আবার 
. 



47 রো পুন ও রোমের ইতিহাল! ১ 

িশটী লাঁউন নগর মিলিত ভইর| রোমের বিকদ্ধে 
সং শ্রান আরভ্ত করে| তাঙাতত শৌমীয়েরা সাঁতি- 
শয় ভীত হইয়। লার্সাস্ নানক এক বাক্তিকে ডিহে- 
টরের পদাভিধিক্ত করিলেন । নিক্টেটর রোমের 
সববাধাক্ষ হইয়-যাঁছ? ইচ্ছা তাহাই করিতে গারি- 
তেন। কেহই হার আঁজ্ঞার জন্য্থাচরণ ক- 

র্িতে পারিত না 1 এমন কি, তিনি মনে করিলে 

দেশ।চার ও চির প্রচ 'লত বাবস্থা প্রণালীর বিকদ্ধেও 

ক'ব করিতে পারিতেন । কথিত আঙ্ছে, রোনী- 
ঘেরা ৫১৬ পুঃ খৃষ্টাব্দে রিজিলম্ ছুদেত্ নিকট লাশ 

জাতীয় দৈনাণণকে ল্মুখ সংঙ্বাদে পরাভূত করে । 

এই খ্দ্ধে উ।র কুইনস্ জুপবর্বস আহত হইব্রাী পলায়ন 
করেন এবং উহার অন্তদ্রীন হইনই ক্গোঃদর ককি- 
কিপিত পৌরাণিক বিবরণ ও টিটি হইয়। 

প্রকৃত ইতিরন্তের প্রকাশ পাইতে থাঁকে। 
যত দিন জনগণের অন্তঃকরণে কোল জাধাহুএ 

শত ভন প্রবল থাকে, তাঁবহ্কাঁল উহ্থাদিগের 
মাসো আন্তবিববাদ উদ্রিষ্ত হইতে পারে ন।। 

কিন্দ সেই ভয় গেলেই লোকের পরস্পর দ্বেষ 
ভন প্রকাশ পাইতে থাকে | টার্কইনের অস্ত 

গম হইলে রোমের পেটিনীর় ও প্রিবীঘর নামক 
দ্রই প্রতিপক্ষ দলে লেইরর্প ঘট্টল। অন্যাঁন। 

অসন্দা জাতীয়দিগের ন্যায় রোৌমের ও আপ সম্গ- 
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কাঁয় ব্যবস্থা সমস্ত নিতান্ত নৃশংস হওয়াতে প্রি- 
বীয়রা পোটদীয়দিণের নিকট খ্ণগ্রস্ত হইয়া 
নানা প্রকারে এপীড়িত হইতে ছিল। এই 

জন্য প্রিবীয়রা প্রার্থনা] করে যে, তাহারা কোন 

রূপে এ খণ দায় হইতে মুক্ত হইতে পায়। 
কিন্ত পেট,সীয় গণ তাহাতে একান্ত অসম্মত হন'। 

অতএব প্রিবার়র। দকলে মিলিত হইয়া ৪১৫ পুঃ খু- 

্টান্দে রম নণর ত্যখগ করিয়। যায় | তখন পেট. 

শীয়র। দেখিলেন যে, এই সময়ে কোন যুদ্ধ উপ- 

স্থিত হইলে নগর রক্ষা করাও ভার হইবে । এই 

ভাবিয়। উাহাঁর। মেনিনিয়স্ আগ্রিপা নানক কোন 
অস্ত,ন্ত ব্যক্তিকে প্রিবীয়দিগের নিকট প্রেরণ করেন । 
জশ্্িপ। অতি সুবোধ ব্যক্তি ছিলেন এবং জাধারণ 

লোকে যে, রূপক বর্ণনায় বিশিষ্ট সমাদর করিয়। 

থাঁকে, তাহা। বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি প্রিবীয়- 

দিগের নিকট গমন করিয়। হস্ত পদ্াদির সহিত 

উদরের বিবাদ সন্বস্কীয় যে প্রসিদ্ধ উপথ্যাঁন প্র- 

চলিত আছে, তাহা উহাঁদিগকে শ্রবণ করাই- 

লেন। প্রিবীয়রা তৎশ্রবণে ক্ষান্ত হইয়। নগর মধ্যে 

প্রত্যাগমন করিল। কিন্তু তাহারা যে, কেবল কথাতেই 

ভুলিল এত নছে। যাহারা খণের দায়ে কারাকদ্ধ অথ- 

বা দাজত্বেনি বুক্ত হইয়াছিল তাহা'দগকে মুক্ত করা- 
ইল এবং টি,বিউন্ অভিহিত পচ জন নূতন কর্মচারী 
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নিযুক্ত করাইল। টিবিউনেরা কদিটিয়া টিবিউট। না 
দক সাধারণী প্িবীয় সভার অধ্যক্ষতা করিতেন এবং 
যাহাতে প্রিবীয়দিগের ক্রেশকর কৌন নিয়ম এচ- 

লত না হইতে পায় এমত চেক্টা করিতেন 

টি,থিউনেরা প্রাঁড্ব্বাকাদি কোন রাজ কন 
চারীর দণ্ডাঈীন হিলেন ন, | এই জদয়ে 'ইডাঁইভ 

অভিধেয় আর ছুই জন কম্ুচারী নিযুক্ত হয় 
ইঙ্ছারা নগরীয় হম্্যাদি জদভ্তের তত্ভাঁবধান করি, 

তন এবং উত্তমর্ণ ও বণিক বর্গের জত্য চার হ 

ইতে যাহাতে প্রিবীয়র। দুঃখ ন। পায় ভজ্জন্য য্ 

কারিভেম । | 

প্রিবীয়দিগের সহিত বিবাদ হওয়াভে ক্লষি 

কার্যের অমৃহ ক্তি হইয়াছিল | ভজ্জন্য ৪৯০ পু 
খফ্টান্দে রোমে ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। সেই স 
দয়ে সিশিলী দ্বীপ হইতে অনেক বণিক-তর 
শস্য পরিপুরিত হইয়া রোমে আনীত হইয়া 
ছিল! নিরন্ন প্লিবীয়রা এ শন্য পাহবাঁর নিশি 

প্রার্থনা করে । তাহাতে আভিজাত্যাভিদীন 
'কোরাইওলেনস্ঠ নামক এক ব্যক্ত পেটিী 

দিগকে এই পরামর্শ দেন যে, প্লিবীয়রা। ইহা 
অনতিকাঁল পুর্বে যে সকল ক্ষমতা এ্রহণ করি 

কাছে, তাহ ম্বেচ্ছাতঃ£ পরিত্যাগ না করিতে 

উহাদিগের প্রার্থনা পরি পুরণ করা হইবেক না 

শা) 
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ইহা শুনিয়ী প্রিবীয়রা উস্নীকে রোম হইতে নি- 
ব্বামিত করে। কোরাইওলেনম্ তাহাতে রাশান্ 

হুইয়। এত দুক্ষত্ধে প্রবৃত্ত হইলেন যে, পরিশেষে 

ন্যায় পথ অবলম্বন কর। ইহার পক্ষে অসাধ্য হ- 

ইয়। উঠিল । তিনি রোমীয়দিণের পরম এতিপক্ষ 

ভলসীয়দিগের নিকট গদস করিয়া তাহাঁদিথের, 
দেনাপতিহ্ব গ্রহণ করিলেন এবং নিজ অসাদান) 

টৈন্যাধ্যক্ষতা গুণে অভ শীঘই আলিয়া রোম নগর 
অবকদ্ধ। করিলেন । রোমে হাহাকারধধনি উঠিল। 

পেউ,মীয়ণণ হার নিকট গমন করিয়। এ্রার্থন। 

করিলেও ঠাহার ক্রোধোপশম হইল না। পরি- 

শেষে ভাভার শর্রধারি শী ম্বয়ং গমন করিয়। ষথাসান্য 

অনুনয় করিলে কোরাইওলেনদ্ মাতৃবাক্য অব- 
হেলনে অনমর্থ হইয়। ভল্দীয় সৈন্যগণকে এ্র- 
স্থান করিতে আদেশ করিলেন। ভল্সীয়রা রোম 

নগর জয় করিবার প্রত্যাশ। করিয়াছিল ; লেই আশ। 

ভঙ্গ হওয়াতে উহার। স্বদেশে যাইয়াই কোরাই ৩- 

লেনসের প্রাণদশড করিল ।. 

ভল্নীয়রা রোমের যে দকল নগর জয় করিয়া- 
হিল তাহার অনেকগলি উহাঁদিগের অধীন থাঁকে। 

তাহাতে উহাদিগের অধিকার লাটিন জাতীয় 

লোকের সীমার অন্তভূর্ত হওয়াতে তল্লীয়দিগের 

সহিত লাটিনদিগেরও বিবাদ ছইবার উপক্রষ 
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হয়। “স্পরিয়স্-ফাঁসিয়স্* নামক এক জন বিচ- 
কপ কন্মল্ সেই সুষোঁগে লানটনদিগের সহি 
রোমের সন্ধিবর্শীন করেন । তাহার পর ৪৮৩ পৃঃ 

খুকীব্দে এ কাসিয়সেরই যে হর্মিসায়দিগের 

সহিত রোদের সন্ধা সংস্থীপিত হয়? এইক্সপে 
লা্টন, হন্সিনীয় এবং রোবীয় এই তিন জাতির 

একমত্যাঁবধারণ হইলে ভর্শীয়র। উহাদিণের 
আপেক্ষা দুর্ফল হইয়া পড়িল। নুতরখৎ ভল্মীঘ্- 

দি লগ “দশ সমুদায় আর্নশওঃ ছে শমীয়কিগের 

হইতে লাগিল । 

৯০ নত প্লে / ০ টি ঞ 

ষে ব্সর হর্মিবীয়পিগের নহিত ব্রেমীয়দিণের 

সর্যে সংস্থপিত হয়, সেই বর্ষেই ভুনি বিভাগের 

নিয়ন অবধারণের লিনিন্ত প্রথম গোলযোগ 

উপস্থিত হইয়াহিল। এ ভুনিবিভাগ বিনয়িণা 

বাবস্থা কিরূপ তাহ] বিশেব করিয়া বুঝ। আব 

শাক । রোমীয়ের। কোন প্রদেশ জয় করিলে 

তাহার সমুদায় ভূমিকে জুই ভাে বিভক্ত করিত। 
এক ভগ বিজত জনপরবালীরিখকে প্রতার্সিত 

ইত্ত, আর এক ভাগ রে!মের অধিকার সম্ভুত্ত 

ত। দ্বিতীয়েক্ত ভূমিতে কোন বাক্তি বিশে- 
ধের স্বস্ব থ(কিত ন। 1 উছ। সাধারণ সম্পত্তি 

বলিয়। পরিগনিত হইত । এইকূপে রোমের 
লাধারণ স্বামিক ভূগি ক্রম অতি বিস্তীর্ণ হইয় 

হই 

হ্ই 
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- -] “9 'রলেই পেওলায়র। তাহ। জন করিয়। 

লইতে পান্িতেন | প্রিবার অথব। ক্রাইএন্টপিগের 

কাহারও তেই ক্ষমত। ছিল না। কি দ্রাঙ্ষা। 

৯বব। আলিবু বধ রোপণ করিলে ৬পাঈ,লীয়দিগকেও 

৮৭ লাভের পঞ্চমতশ আদান করিতে হইভ। 

(ই প্রকার াধারণ ভূমিসল্পত্তি থাকাতে থে, পম 

খা 

[৭ 

এ গরিকদিগের সমূহ উপকার দশিয়।হিল, ভাহাত্র 
দন্দেহ নাই। কোন বুদ্ধ উপস্থিভ হইলে এ ভুন্রি 
কিরদহশ বিক্রয় করিলেই এয়েজনে পায়ে এন সন 

হইভে পারিভ । আবু কেন কারণে অধিক 
লোক ছুস্থ হইয়। পড়িলে এ ভুশির কির়পহখ 

উহ্াপিগের পারিদ্র শশ। মেল 

হইতে পার্িত। এইজজগে দীন লিবয়শিথকে 
সংধারণ ভূনির (কখ্হ অৎশ অনেক বার শান 
কর। হইয়াহিল । কিন্তু কালে এেট্ীনীয়গণ উল্ত 
ভুমি দম্পর্ডি জঙ্গী লহইয। অপনাপিগের অধিক 
লাভ হয় দেখিয়। এ নিয়ন রহিত করিয়। ফেলিয়।- 
হিলেন। 

কাসিয়ন্ তৃতীয়বার কন্সাল পদাভিথিভ্ত হইয়া 
এইন্ধপ প্রডীৰব করেন যে, প্লিবীয়গণ অনেকে 
দারিদ্র্য দশাপন্ন হইয়া, কট পাইতেছে, অত্ব- 
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এব উহাদিগকে সাধারণ ভূমির কিরদংশ বিভাগ 
করিয়া দেওয়া. যাউক। পে'ট,সীয়রা কব্সলের এই 
প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিরক্ত হইলেন। 
কিন্ত প্লিক য়রা যথ। সাধ্য চেষ্টা সহকারে কন্মল 

মহোদয়ের মতের পৌঁষকতা৷ করাতে পেৌট,সীয়র। 
তন্নিবারণে সনর্থ হইলেন না। কিন্ত উহবীরা এ 

বর্ষের শেষে যখন কীনিয়স আপন পদ পরি- 
ত'াগ করিলেন, তখন উহার নাঁষে কামিটিয়া কিউ- 
রিএটা সভাতে অভিযোগ উপ্থীপন করিয়া উহ্বার 

প্রাণদণ্ড করিলেন । কাসিয়সের প্রতি পোটি,শীয়- 

দিগের এমত আক্রোশ হইয়াছিল যে, তিনি যে 

বাটীতে বান করিতেন উহ্বারা তাহা ভা্গিয়। 

'সমভূন করিলেন এবং দেই. বাট অবস্থান 

ভুমিও একান্ত অপশিত্র বলিয় পরিগণিত করি- 

লেন। এইরূপে কামিয়সের ব্যবস্থাপিত ভূমি 
বিভাঁগের নিয়ম এ সণয়ে প্রচলিত হইতে পীঁরিলন।। 
ইহার বুবর্ধ পরে অর্থাৎ ৪৩ পুঃ খৃষ্টাব্দে খন 
একজন টিবিউন্ তাতৎ্কাণ্িক কন্সাল্দিগের বিকদ্ধে 

এই বলিয়া অভিযোগ বরিতে চাঁছিলেন যে, উহীরা 
কাদিয়সের এণীত ব্যবস্থা! কিজন্য গ্রচলিত না 

করিলেন, তখন ও পেট,সীয়রা গোপনে এ অ- 
বধ্য টিৰিউনের প্রীণ বিনাশ করিয়া আপনাদি- 
গের প্রধান্য রক্ষা করিয়াছিলেন। 
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ইহার পর অবধি পেটি,সীয় এবং প্রিবীয় এই দুই 

প্রতিপক্ষ দলে ঘোরতর বিবাদ হইতে লাখিল। 
পেটি.দীয়রা পথদতঃ এমত বলেন যে, কাঁদিটির। দে- 
থ রিয়েটা নাদক সভাতে প্রিবীয়র।ও অবস্থান প্রাপ্ত 

হয় এই জন্য মেই জাধারণী সভার দ্বার কন্সল্, 

মনোনীত না হইয়া উহা দণের কিউরিএটী সভা 
তেই এ কার্য নির্বাহিত হইবে । ছুই বুসর 
তহাই হইল । গ্লিবীয়রা আঁপনাদিগের টি।বিউটা? 
সভাঁতে সহস্র চেষ্ট। করিয়াও উহ। নিবারণ ক- 

র্রিতে' সমর্থ হইল না। কিন্ত উহার। তজ্ঞন/ 
চেক্টা করিতে এক দিনও বিরত হয় নাই। 
পরে ৪৮৩ পুঃ খৃষ্টাব্দে হারা এমত ক্ষমতা প্রাপ্ত 

হইল যে, দুইজন কবন্সলের মধ্যে উহাঁরাও এক- 

জন্কে নিযুক্ত করিতে পারিবে । আবার ৪৭৯ পুঃ 

খৃষ্টাব্দে প্রিবীরদিখের নিরন্তর যত্তে ইহাও ব্যবস্থা 
পিত হইল যে, সেঞ্চরিএট। সভ। হইতে টি,বিউন্, 
€ইডাঁইলুগণ মনোনীত না। হইয়। সকল কর্মচারী 
টি.বিউটা সভা হইতেই নিযুক্ত হইবে। অপরন্ত, এ 
সনয়ে ইহাঁও অবধারিত হইল যে, টি,বিউট। অভাতে 
ঘে কেবল ল্লিবীয়.দগের নিজ জল্পূক্ত বিষয় মাত্রের বি- 

বেচনা হয় তাহা না হইয়। উহার। রাজকাঁর্যের তাবু, 
বিবয়ই পর্যালোচনা করিতে পারিবে আর এ সন্ভাতে 
নুতন নিয়মেরও উদ্ভীবনন হইতে পারিবে-পে- 
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টি.সীয় সভাঁর সম্মতি হইলেই এ সকল নিয়ম অর্্ঘ- 

সাধারন্ণর গ্রহ হইবে | | 
যখন এই সকল ব্যবস্থা গ্রচলিত হয় তখন 

বোঁমে যে কেমন অন্তর্রিবাদ চলিতেছিল, তাহা 

বর্ন করা অসাধা। বাঁওবিক রোম নগর তখন 
ছুইন্টী প্রতিপক্ষ ঈৈন্যের শিবির স্বরূপ হইয়াছিল । 

সকলের মনেই দৃঢ়তর বিদ্বেষ, উর্ধী, লোভ এবং 

হিহস। প্রানুভূতি হইয়াহিল । এমত অময়ে ভয়াঁ- 
নক মারীভয় উপস্থিত হুইল এবং তাহাতে শতহ 

বাক্তি এ্রতি দিন কাঁলগ্রাসে নিপতিত হইতে 

লাশিল। স্ততরাঁৎ তখন যে, রোধ নগরী নিতীন্ত 

র্মশথবল হইয়া অনারাসেই শক্রের বশ্য হইবে, 
তাহা! আঁম্চার্যয নহে। ইকুয়ীয় এবং ভহ্সীয়দ্গণ 
নিলিত হইয়া রোমের দ্বার পর্যন্ত জমুদাঁয় স্ান 
অধিকার করিয়। লইল। আর এক জন সেবাইন্ 

জাতীর সামান্য দন রোমের প্রধান ছুর্থ “কাপি- 

টন আলিয়। আপনার বাসস্থান নিরর্পিত করিল। 
এ দ্ন্্যকে"স্থীনান্তরিত করিবার নিমিত্ত রোঁমীয়ের। 
বিলক্ষণ কষ্ট পাইয়াছিল। 

৪৭১ পুঃ খুঁষ্টাব্দে প্লিবীয়র। ঘে সকল ব্যবস্থা! এরচ- 

লিত করধইর। লয় তদ্দারা রোমের সর্বিয়স্ কত 
শবসন প্রণালী সম্পূর্ণর্পেই পরিবর্তিত হইয়। ষায় 
অর্থাৎ প্রিবীয়র। টি.দিউট] ভাতে, আর পেট,দী- 
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রাস 

“পা কিউরিএটা সভাঁতে স্বতন্ত্র হইয়। রাজকার্ষ নে” 

বঠহ করিতে আরত্ত করে। মেগ্টরিএট। সভার কোন 

তাই থাকে ন।| এই নকল কারণে শানন 

প্রণালী অতান্ত পিশৃখ্ল হইয়। পড়িলে ৪৯২ পৃঃ 

[ন্টান্দে আর্ম। নানে এক জন (টিবি ন্ এই প্রস্তাব 

করিলেন যে, রোদের বাবস্থ। এগালী সমুনায় সহঃ 

শোবিত করিয়। লিপিবদ্ধ কর। আবশ্যক। 

ডূভীয় অধ্যায়! 

[ দাশ কফলকের ব্যবস্থা ডিসেম্চর নিয়োগ-তুশপ্লার 

খল সিঘ্বোণ-সনলরঃ কুইস্টর এবং যোক্ধ, টিবিউনের 

নতযান-+বিয়াই নটর ভবিকারা তি, জাতীয় লোকের ছার] 

পাম দাহ--লিসিনীয় ব)ক 2-গিটরের 'নয়ো*-প্রিবীয়দি- 

শর ক্ষমতা বুদ্ধ _লাটিন ও সাহ্গাইউদ্াতীয়দিখেরু সছিত 

[দ্ব-পেরহসে এ নত সুদ্ব-ইটাশীর লেক বিভশ-শাসন 

এপালী |] 

বোনীয়ের। ক্রুদেত ভা গদবীতে অধিরূঢহইতে- 

স্থল,-বিধয় প্ধি হওয়াতে তাঙাপিগের র মধো নালা 

গুকর বিচারের প্রয়োজন হইতেছিল- প্রতিপক্ষ 

দুই দ লরদ্ধেবাদ্ধেবেও পান প্রণ্ধল ক্রমশঃ পরি” 

বর্তিত হইভেভিল,--এবহ অপিকীৰ বিস্তৃত হওয়াতে 

দ্ধর্থকলণে লালা এরাকর গোলঘোগ উপস্থিত 



২৪ রোমের ইভিহান ? 

হইতেহিল-সুতরাৎ এ সময়ে ব্যবস্থা! প্রণালী 
'দংশোবিত এবং লিপিবদ্ধ হইয়। স্থিরীক্লত হইবার 

সম্যক আঁবশ;কত হইয়াছিল । অত এব আর্স|। নানক 

টি.নিউন্ তদর্থে প্রীর্থনা করাত বদিও পেটি,লীরর। 
ততক্ষণীৎ সম্মত হয় নাই বটে, তঙাপ জভাপ্প 

কাঁল মধ্যেই উাহাদিশকে এই বিবয়ে লিবীয়দিগের 

সহিত একমত হইতে হইল । উহ্রা প্রথমতঃ তিন জন 

সেনেউরকে এথেন্স নগরে আইন শিক্ষ। করিবার 

নিমিত্ত প্রেরণ করেন এবং উহাঁরা আইন শিথিয়া 
ফিরিয়া আদলে পর ৪৫২ পুঃ খুষ্টাব্বে দশ জন স্ুবিজ্ঞ 
পেট,সীয়ের প্রতি সংহিতা প্রস্ত্ত করিবার ভার 

প্রদত্ত হয়। এ দশ জনব্যবস্থাপক অমুদায রাঁজ 

কার্ব্য নির্বধহেরও ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ইহা 

যে সংহিত। প্রস্তুত করেন তাহ দ্বাদশটা প্রস্তর 

ফলকে লিখিত হইফ্রাছিল | এই জন্য ইতিহাসে 

উহ দ্বাদ্রশ ফলকের ব্যবস্থা? বলিয়। উল্লিখিত হইয় 
থাঁকে। এই অভিনব র্যবস্থা' সকল রোমের প্রাচীন 
ব্যবস্থা নযস্ত অপেক্ষা ত্রিবীয়দিগের অপ্রিক পক্ষ- 
পাঁতী হইক্রউছিল | ইহা দ্বার! এমত অবধারিত হইল 
বে, পোট.সীয় এবং ক্রাইএন্ট দল প্রিবীঘদিশের 

টি বিউটা সভা সন্তৃক্ত হইবে । সেঞ্চরিএটা সভা 
সকল বিষয়েরই পুনর্থিচার হইতে পারিবে এৰ 
কত সভার নিম্পভির পর আর কাহার বিচার 



ডিনেভ্তর নিয়োগ ॥ ২৫ 

চলিবে না । আর ইহাঁও নিশ্চিত হইল যে, এ 
দময়াঁবধি রোঁমে ছুই জন কন্সল নিযুক্ত ন]1 হইয়! 

তৎ্পরিবর্তে দশ জন ডিসেম্তর নির্দদষ্ট হইবে। 
উষ্ীরাই সকল রাঁজকার্্য জস্পীদন করিবেন । 

কিন্ত এ দশ জনের মধ্যে পাঁচ জন প্রিবীয় দলস্থ 

লোঁক হইবে । পুর্ববোক্ত ব্যবস্থাপকগণ আউীহব- 
দিগের কর্ম সম্পীদন করিয়! এক ব্সরের মধ্যে স্ব 

পঁদ পরিত্যাগ করিবেন, প্রথমে এইরূপ কথা ছিল | 

কিন্ত তীহাঁর। ক্রমে২ বিলম্ব করিয়! ছুই বৎসর 

অতীত করিলেন । তৃতীয় বুসরে তীহাদিগের 
মধ্যে এপিয়স্ ক্লডিয়স্ নাম। এক ব্যক্তি বর্জিনিয়। 

নামী কোন সুন্দরী কন্যার প্রতি অত্যাচার করাতে 
রোমীয়ের আর ভিজেস্তরপিগের শীসনাধীন থাঁকি- 

তে ইচ্ছা করিলেন না। অনেক বিবাদের পর পুল- 
ব্ধার ছুই জন কন্সল্ নিযুক্ত হইল । কিন্ত পুর্বোক্ত 

দ্বাদশ ফলকের ব্যবস্থাই প্রচলিত হইতে লাগিল। 
এই সময়ে প্রিবীয়গণ আর একটা ক্ষমতা প্রীপ্ত হয়। 

পুর্বে আঁভিজাত্যাঁভিমানী পেটি,সীয়গণ প্রিবীয়- 
দিগের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ নিবন্ধন করিতেন না । 

৪৪৫ পৃঃ খৃষীব্দে এ রীতি রহিত করণের উপযোগী 
একজী ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। ইহাঁর পর আবার 

প্রিবীয়রা বলিল যে, আঁমাদিগের মধ্যে কেহ কখন, 
কম্সল্ পদাভিবিক্ত হইতে পায় না। অতএব এক 



১ রোমের ইতিহ]স ! 

জন প্রিবীয় আর এক জন প্রেটি দীয় এইরূপ করিয় 

দুই জন কন্সল্ রাঁজকার্ধ্য নির্বাহ করিবে 1 পেটি, 

লীয়ের] ইহাতে সম্মত ন। হইয়া কন্মলের কর্ম 

ভখঙ্গিয়। সেন্সর, কুইফ্টর এব, যোঁদ্বটি,িউনূ এই 

তিন প্রকার নুতন পদবীর স্থফি করিলেন । তন্বাধে 

প্রেটি জীয় দল হইতে কিউরিএট1 সভ। কর্তৃক পা? 

বৎসরের নিমিত্ত ছুই বাক্তি সেন্জর নিযুক্ত হইলেন 

দেন্সরেরা সাধারণ ধনাধ্যক্ষ ছিলেন_ব্যক্তি মাত্রে 

ব্ষিয় বিবেচন। করিয়া তাহাঁদিগের প্রতি যথো 

চিত কর নির্ঘরিত করিতেন-_এবং লোঁকের চরিত 

বিচার করিয়া কাহাকেও নীচ পদ হইতে উ% 

পদবীতে উন্নত কৰ্ধিতেন আর কাহাকেও বা শী 

পদস্থ করিয়া অবমানিত করিতেন। কুইস্টর 

অভিহিত কর্মচারী দ্বয় পেটিসীয় দল হইতে 

সেঞ্চুরিএট। সভা কর্তৃক মনোনীত হইতেন-_ররা. 

জোর.আয় ব্যয় স্থিত্তির হিসাঁৰ রাখী ইহীদিগে? 

কর্ম ছিল | যেদ্ধ টিংবিউনউপাহিত বক্তিগণের 

সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না । সেঞ্চরিএটা সভা কর্তৃহ 

প্লিবীয় এবং পেটি.সীয় উভয় দল হইতেই ইহ্ীর' 

মনোনীত হইতে পীরিতেন । কিন্ত কম্সল্ নিযুক্ত 

করিতে হইলে পেটি,সীয় দল হইতেই করি 

তে হইত। এই পর্যন্ত হইয়াই বিবাদ নিষ্প্ি 

হুইল না। বযথন প্রিবীয়রাঁ বলবান হইয়া! উঠিত 



দেন্নর-প্র্থতির নিয়োগ ॥ ২৭ 

খন যোদ্ধ টিবিউন্ নিযুক্ত হইত; নচে পেটি,- 
পীয়গ্রণ কন্সল নির্দিষ্ট করিয়া রোমে আপনাদি- 
গের অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিতেন । পোট,- 

ীয়ের! ডিষ্টেটর নিযুক্ত করিতে পাঁরিলেই প্রায় 

প্রিবীয়গণকে স্ববশে আনয়ন করিতে পাঁরিতেন | 

গার টিববীগন।ম্বদ্ধ উপস্থিত হইলেই নগর পরিতাগ 

করিয়া গিয়। পেটি,সীয়দিগের স্থানে স্বাভিপ্রেত 
নাঁধনের ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইলে প্রত্যাবর্তিত হইত 

ন]। ফলতঃ চমণ্কাঁরের বিষয় এই যে; গ্রিবীর়র! 
এমত প্রবল হইয়াঁও তাঁদৃশ শান্ত স্বভাবে অপ- 

নাদ্দিগের অভী সিদ্ধির যত করিত। উহার 

মনে করিলে অবশ্যই বল দ্বার পেটি,সীয় দলকে 

নত করিতে পারিত। কিন্তু প্রাচীন রোমীয়পিগের 

মনে আপনাদিগের ধর্মের এবং সেই ধর্মাশাজ্ 

প্রণীত সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি এমত দৃঢ়তর ভক্তি 
ছল যে, বল দ্বার। তাহার পরিবর্ত করণে কোন প্রকাঁ- 

রই জম্মত হইত লা। তাঁহার! পেটি, লীয়দিগের 

হানে ভিক্ষা করিয়1»_ আবদার করিয়া-কখনং 

কঁশল করিয়াও-_-আপনাঁদিগের .অবস্থণার উন্নতি- 

নাঁধনের চেষ্টা! করিত; কিন্ত বলদ্বারা অথবণ দেশাঁ- 
চরকে একেবারে তুচ্ছজ্ঞান করিয়। হঠাণ্ড কোন কর্ম 
প্ররত্ত হইত না। ইহাঁতেই বোধ হয় মে, রোমী- 
মরা অতি ধর্মী পরাঁয়ণ, শান্ত এবং গম্ভীর প্রকৃতি 



২৮ রোমের ইতিহাস? 

ছিল এবং সেই জন্যই অচিরাঁৎ সমুদয় পৃথি- 

বীর উপর অতুল কর্তৃত্ব লাভ করিতে পীরিল। 
্লিবীয়র! ঘরে পেটিসীয়দিগের সহিত যতই বিবাঁদ 
ককক না কেন, বাহিরে শক্র সমক্ষ হইলে তাঁহার" 

সর্ধতোঁভাঁবে পেটি,সীয়গণের বশীভূত : খাঁকিয় 

কর্ম করিত-কখন ঘুনাক্ষরেও ওদ্বত্ব প্রকাশ 
করিত নাঁ। এই জন্যই এতঅন্তর্ব্বিবাদ সত্বেও রোঁমী, 
য়েরা প্রতিপক্ষ ভল্লীয় এবং ইকুয়ীয়দিগবে 
অনায়ানে পরাভূত করিয়া ক্রমেহ উহাদিশে; 

সমুদয় দেশ আঁপনাদিগের হস্তগত করিল। ইহা 

পর মহাপরীক্রীন্ত বিয়াই নগর অধিকার করি 
বার নিমিত্ত রোমীয়দিগকে অবিরত দশবর্ষকী, 
দ্ধ করিতে হইয়াছিল। ক্রমাণুয়ে এতদিন খু 
হওয়ঠতে স্ততরাং রোমীয় সেনাঁগণ বাটা আজিয 

বর্ষে যেরূপ কবিকার্ধ্য করিত, এই সময়ে তাহার জ 

বকাঁশ পীইল না। সুতরধাৎ তাহাদিগের ভরণ পে 
ষণাঁর্থে সাধারণ ধনাগাঁর হইতে ভূতি প্রদান করিব 
প্রয়োজন হইল। বস্ততঃ এই সময়াবধি রোমে 
টৈনিকগণ ভূতিপ্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে। ইহ! 
পূর্বে তাহারা আপনাদিগের প্রয়োজনীয় বা 
সমুদয় আপনারাই নিব্বাহিত করিয়া শক্রর ২ 
হিত সংগ্রাম করিত। এই সময়ে কাঁমিলস না 

কোন ব্যক্তি রোমে প্রান্ধভূতি হইয়াছিলেন। ই 



গল্দিগের আক্রমণ | ২৯ 

বই সেনাপতিত্বে বিরাই নগর বিজিত হয়| কিন্ধ 

নি বিয়াই পরাজিত করিয়৷ অতিশয় অহস্কত 
ইয়াছিলেন। বিশেষতঃ প্লিবীয়েরা বিয়াই! 
বগরের সমুদয় ভূমি আপনারা বিভাগ করিয়া ল_ 

টতে চাছিলে, তিনি তাহা নিবারণ করিলেন এবং 

সই হেতু রোদ হইতে নির্বাসিত হুন। এই 
মষে অর্থাৎ ৩৯০ পৃঃ খক্টান্দে রৌমীয়েরা অতি 
রাক্রান্ত গল্জাতীয় লোক কর্তৃক আক্রান্ত 

ইল | তাহারা রোমীয়দিগকে জন্মখ সং- 
গ্ামে পরাভূত করিয়া পরিশেষে উহাঁদিগের 
নগর পর্য্যন্ত ভন্মীভূত করিয়া ফেলে। রোমী- 
রা অনেকে বিয়াই নগরে পলায়ন করিয়। 
গাপনাদিগের পরাণ রক্ষা করিয়াছিল । কথিত 

মাছে যে, কামিলসু এ সময়ে গলদিকে পনাস্ত 

টচরেন | কিন্ত বোধ হয়, মে কথা প্রকৃত নয় | রোমী- 

'য়রা একান্ত 'অভিমাঁন পরবশ হইয়! এ অলীক 

কথার উত্থাপন করিয়। থাকিবে । যাঁহাহউক, গল্ 

গাঁতীয়েরা চলিয়। গেলে রোমীয়ের পুনব্বার স্বদেশে 

গখসিয়া আপনাদিগের নগর নিম্মীণ করিল এবং 

পুর্ধে যেমন দুই দলে বিবাদ করিতেছিল পুন- 
বার সেইন্দপ করিতে প্রত হইল। গল্দ্িগের 

মাক্রমণের সময় মান্লিয়ম নামক এক ব্যক্তি অত্যন্ত 

লাহুম প্রকাশ করিয়া কাঁপিটল্ দুর্গ রক্ষাকরিয়। 



৬৬ রেশমের ইতিহাস [ 

ছিলেন । তিনিই এথমে প্লিবীয়দিগের পক্ষ হইয়া 
খাহাতে খণ বিষয়ক ব্যবস্থা! সকলের পাকষ্য মোচন 

হয়, এমত চেষ্টা করেন। তাহাতে পেটি,সীয়র' 
উীহাঁর প্রাণ বধধকরে । রোঁমের জুঃসময়ে লাটিন, 
এবং হর্নিসীয় জাতীয়ের! পুর্ব্ব মৈত্রীভাঁৰ পরিত্যাগ 

কবিয়াছিল। কিন্তু কামিলসের যতত্বে তাহাতে 

রোমের কোন বিশেষ ক্ষত্তি হইতে পায় নাই। 
তিনি শত্রে সকলকে দমন করিয়া অতিশীঘ্ই 

রোৌমনগরীকে পুর্বীবস্থ করিলেন। কিছু কাল পরে 
অর্থাৎ ৩৭৬ .পুঃ খুঃ অন্দে লিসিনিয়স্ নামক একজন 

টিবিউন্ তিনটা ব্যবস্থা! প্রস্তীবিত করিলেন। 

তাহাদিগের মর্ম এই (১) পেটি.সীয়র। কেহ সাধারঃ 
ভূমিসম্পত্তির মধ্যে পচ শত জুগরার (প্রায় আ- 
ডাই বিঘায় এক জুগরা হয়) অক ভূমি অপি- 

কার করিতে পারিবে না আর অবশিষ্টাহ * 

সমুদয় প্রিবীয়দিগকে প্রদান করা'যাইবে | (৯. 
পুর্ব্বে যেরূপ ছুই জন করিয়া কনসল্ নিখুক্ত হইত 

এক্ষণেও সেইরূপ হইবে। কিন্ত এ ছুই জনেরও 
মধ্যে একজন কন্সল্প্রিবীয় দলস্ছ হইবে । (৩) উত্তম- 
ণেরা অধমর্দিগের স্থশনে যত স্বদ পাইয়াছেন তাহ 
সমুদয় আসল হইতে বাদ দিয়া অবশিষ্টীংশ প্র 
দান করিলেই খণ*হইতে মুক্ত হওয়। যাইবে | 

পেটি,দীয়রা কাঁমিলসকে ভিক্টেটর পদাভিষিস্ত 



এরি, মতে ০.১: 

প্লিবীরদিগের বলা । গু 

করিয়। প্রেবীরদিগকে দমন করিবার চেষ্টী করিতে 

লাণিলেন। কিন্ভতটিবিউনেরা এজময়ে এমত দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞতাপুর্ধক স্বাঁভীষ্ট সাঁধনে যত্বববীন হইল যে; 
তিনিও উহাদিগের মতের অন্যথা করণে সমর্থ হই- 

লেন না। টি.বিউন্দিগের পুর্ববাঁবধি এই শক্তি ছিল 
ঘে, উহার! কৌন ব্যবস্থার বা অভিনব প্রস্তীবের পা1গ- 
দিপির নিন্মভাঁগে ভিটে অর্থাৎ নিষেধ এই বাক্য 

লিখিলে আর কৌন মতেই মেই প্রস্তাব প্রচলিত 

হইতে পাঁরিতনা.॥ এই বার তাহারা আপনাদিগের 

এ নিষেধ করিবার শক্তির সম্পূর্ণরূপ ব্যবহার করিয়। 

সর্ধ একার রাঁজকার্যই স্থিত করিয়া রাখিল। 

স্ততরাৎ অনেক বিবাদের পর ৩৬৭ পুঃ খৃষ্টাব্দে 
পেটি,দীয়গণ অগত্যা পুর্ধোক্ত ব্যবস্থা সমস্তে সম্মত 

হইলেন। কিন্ত তীহারী। বলিলেন হে, ইহার পর 

কম্মখালদিগের কোন দেওয়ানি মেোকদ্দাম। করিবার 

ক্ষমত? থাকিবে না। সেই কর্ম নির্বাহার্থ শ্রিউর 

উপাহিত একজন পেটি,সীয় নিযুক্ত হইবেন । 

কিন্তু এত চেষ্টাকরিয়াঙ কিছু ফল দর্শিল না 
৩৫৩ পুঃ খুঃব্দে একজন গ্লিবীয় ডিক্টেটর পদাভি- 
ঘিক্ত হইলেন--৩৫১ পুঃ খুষ্টাব্দে একজন প্রিবীয় 
সেন্সরের কর্ম পাইলেন-_ ৩৩৭ পুঃ খৃষ্টাব্দে একজন 

প্রিবীয় প্রিটরের কর্মে নিযুক্ত গ্তহইলেন-__-এবং ৩০০ 
পৃঃ থুষ্টীব্দে অপর, পন্টিফু এরভৃতি মহামান্য যংজক 
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পদবীতেও প্রিবীয়গণ উন্নত হইতে লীনিল। এই 
সময়ের মধ্যে ত্রৌনীয়দিগের অহিত দক্ষিণ দি- 

কন্ছ প্রবল..সান্নাইট জাতির সংঞ্সাম, হয়। তা- 
হাতে লাঁটিন জাঁতীয়েরাও প্রবল রর বিপক্ষ বের 

সহিত মিলিত হইয়াছিল । কিন্ত কাহার দ্বারা রো- 

মের কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। প্রতুযুত 

ডিপিয়ন্ প্রভৃতি মহাজআ্মাদিগণের প্রযত্তে এবং রণ- 

পণ্ডিত কমিলমের এবর্তিত যুদ্ধ-প্রণালী অবলম্বন 

করাতে রৌঁমীয় টউন্যগণ সকল যুদ্ধেই বিজয় লাভ 
করি! পরিশেষে নধা ইটালীতে অপ্রতিহত প্রতভৃত্ব 
প্রাপ্ত হইল । উহার ক্রমেহ দক্ষিণ ইটালীতেও 

আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করিতে লাঁখিল। 

পুর্ধেই বল। গিয়াছে যে, ইটালীর দক্ষিণ ভাগে 
গ্রীকেরা অনেক চর জংস্থাপন করে । সেই 

সকপ প্রীকের। বিশেবত টারাম্ নিবাসিগণ রো- 

মীয়দিগের প্রাবল্য টা ভীত  হইয়। ইপাইরস্র 

রাজ। যুদ্ধবীর পির হস্কে ক নিমন্ত্রণ করিয়। পাঠা- 

পিরহস্ বহু আীক ইসন্য এবং হস্তীযুথ 

ইয্সা ইটালীতে অবতীর্ণ হইলেন । ২৮৯ পৃঃ খুনে 

চন নগর সমীপ্পে শরীক এবং রোমীয় উমন্যগ- 
ণের রণস্থলে প্রথম সন্দর্শন হইল। রোশীয়ের] 

ইহার পুর্বে কখন স্তী দর্শন করে নাই। সুতরাং 
দেই প্রাঁকাওকায় ভীষণ মূর্তি পশু সকল দর্শনে 
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তাহারা নিতান্ত ভীত হইল। পিরহসযুদ্ধে জয়ী 

হইলেন | জয়ী হইয়া! তিনি সন্ধি করিবার অভি- 

প্রায়ে রোমে দূত প্রেরণ করেন। কিন্ত রোঁমীয়ের! 
প্রতিজ্ঞা করিল যে, আমরা কখন বিজিত হইয়া 

কাহারও সহিত সন্ধি করিব নী । বিশেষতঃ পির হজ 
ইটলী পরিত্যাগ করিয়। না গেলে উহার সহিত 

সন্ধির কথাই হইবে না| ২৭৯ পৃঃ খৃঃ অব্দেআস্বংলম্, 
নামক স্থাঁনে দ্বিতীয় বার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধেও পির- 
হস্ জঙ়ী হইলেন। কিন্তু যুদ্ধকালে রোমীয়দৈগের 
সাহস এবং খুদ্ধন্ছলে মৃত রোঁমীয়ন্িগের বীরমূর্তি 
দেখিয়! তিনি বলিয়াছিলেন যে, এমত সন্য পাইলে 

আমি অনায়াসে সমুদয় পৃথিবীজয় করিতে পীরি। 
তিনি ইহাঁও বলিয়াছিলেন যে অর্থমি জয়ী হই- 

যানি বটে,কিন্ত আর একটীবাঁর এমত জয়লাভ করিতে 
গেলেই আমার জর্ধন্বান্ত হইয়। যাইবে । এই জময়ে 
পিরহসের চিকিৎসক রোমীযদিগের কন্সালকে এই 

অভিপ্রায়ে পত্র লিখিয়] পাঠাল যে, তোমরা আমার 
উপযুক্ত পুরস্কার করিবে এমত ন্বীকাঁর করিলে, আমি 

পির ইস্কে বিষপান করাইয়|নষ্ট করি । রোদী- 

য়েরা তচ্ছ,বণে এ ছুষ্টীস্বার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত 
হইয়! মেইলিপি; পিরহসের নিকট প্রেরণ করেন। 
পিরহস ইহার পর নিজিলিম্বীপে ষ্ঠমন করিয়াছিলেন । 
তিনবসর অতীত হইলে তিনি পুনর্ধার ইটালীতে 
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প্রতাঁগনন করিলেন এব বেনিবেন্টমূ_ নামক 
স্থানে রোঁশীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়। সম্পুর্ণ 

রূপেই পরাস্ত হইলেন । তিনি অবিলম্বে ইটালী 

হইতে প্রস্থান করিলেন। রোনীয়ের। জমুদায় 
দক্ষিণ ইটালী অধিকার কারয়| লইল। ্ুুক্ত্াইট 
জাতীয়ের] পুনর্ধার স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিয়া- 

ছিল, কিন্ত তাঁহাঁদিগের চেষ্টা সফল হয় নাঁই। 

এই সময়ে অর্থীৎ্থ ২৩১ পুঃ খুঃ অন্দে জমুদায় 
ইটালীর লোককে তিন ভাঁগে বিভক্ত করা যাঁয়। 
এক প্রত 2 অপর রোমসখ অর্থাৎ রোমের 

প্রজা এবং তৃতীয় ল.ুটিন লোর্ক; ইহার মধ্যে .রোঁম 
নগরীর চিক পো সীয় এবং ক্লাইএন্ট এই সকল 

লেক আর রোম নগরের চতুর্দ্িকস্থ যাবতীয় ব্যক্তি 
যাহারা কোন ট্রাইৰ্ সম্ভুক্ত ছিল, এই সকলকে প্রকৃত 
রোনীয় বল! ষাইত। আর যাহার প্রক্কত রোমীয় 
বটে, কিন্তু মেনেটের অভিমতে দুরে আনিয়া 
উপ[নিবেশে বান করিগ্রাছিল তাহাদিগকেও রো- 

মীয় বলা যাইত । অপরন্ত কোন বাক্তি বিশেষ 
কোন উত্ক্লু শুণে বিভূবিত অথবা সমধিক সম্পত্তি- 
শালী এবং পরোপকাঁরী বলিয়। প্রনিদ্ধ হইলে দে- 
নেট হইতে রোমীয় এই গৌরবল্চক উপাধি 
প্রাপ্ত হছয়া প্রকতরে!মীয়ের মধ্যেইগণ্য হইতেন। 

ইহাতেই বোধ হইবে যে, রোনীয় মাঁত্রেরই 
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শীনন কর্তৃত্ব ভাঁর ছিল ন1। ধহাঁরা রাজ ধাঁলী হইডে 
দুরে বাম করিতেন তীহার। রোমীয পদের বাঁচ্য 

হইলেও কোন সভ।স্থলে উপস্থিত হইয়া রাজকার্ষ্যে 
হস্তাপণ করিতে পারিতেন না / কতক গুলি মাত্র 

রোমী-য়র শাঁসন কর্তৃত্ব ছিল, কিন্তু রৌমীয় মাত্রেই 
কেহ স্বাধীনতয় বঞ্চিত ছিল নাঁ। 

রোৌম সথ বলিয়। ষে সকল অন্যন্য ইটাঁলীর 

জাতির উল্লেখ কর। যায় তাঁহাদিগের সকলের সহিত 

রোমের সমান স্বন্ধা ছিল না| কিন্ত তাহাঁদিগের 

সকলেই রোমের প্রাধান্য স্বীকার করিত এবং তা- 

হঁর। পরস্পর সন্ধি বিগ্রহ ত্যাগ করিয়ান্থিল । 

এমন কি, এক নগরের সহিত তৎ পার্বতী 

অপর নগরের কোন সম্পর্কই ছিল না, সকলে 

স্বতন্ত্র থাঁকিয়। যে যাহার আঁপন আঁপন রীতি, 

নীতি, ব্যবস্থা এ ধরন্ম-প্রণালীর অনুসারে কার্ষ্য 
করিত | লাঁটিন লোক বলিয়। যাহাদিগের উ- 

লেখ করা গিয়াছে, তাহার পুর্বেক্তি রোমীয় 
এবং তৎু প্রজাঁবর্গের মধ্যবর্ত্ ছিল। ইহারা বাস্ত- 

বিক রোমেরই কতকগুলি শপ নিবেশিক মাত্র, ইটা- 
লীর নাঁনবস্থখীলে বিকীর্ণ হইয়া থাকাতে জব্জত্র 

রোঁমীয়দিগের অপ্রতিহত প্রভূত্ব প্রচলিত করিয়া 
রাখিয়ীছিল | এই সময়ে রোমীয়দিগের শাসন প্রণালী 

যেরূপ হইয়| উঠিয়াছিল তাঁহাঁও বর্ণন করা! আব- 
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শাক | যেহেতু এ প্রণালী পুর্ব প্রণালী অপেক্ষ; 
অনেক উত্বষট এবং ইহাঁরই অধীনে রোমীয়ের' 
অনায়াসে ইটালীর বহির্ভগেও আঁপনাদিগের 
অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হয়| 

__কিউরিএটা সভ। রহিত হইয়1গয়াছিল। সেঞ্চরি- 
এটা৷ এবং টি,বিউটা সভার মধ্যে আর কোন বি- 

শেষ প্রভেদ ছিল ন1। এইক্ষণে এই রূপ হইয়াছিল 

যে, মেনেট হইতে ব্যবস্থা! সকল প্রস্তাবিত হইয়' 
সেঞ্চরিএটা! সভার সম্মতির নিমিত্ত প্রেরিত হইতে 
পারিত আর টিবিউন্গণ জনপাঁধারণকে টি.বিউটা 
সভাতে আহ্বান করিয়া দেই সভাতেও নুতন 
ব্যবস্থার প্রস্তাব করিতে পাঁরিতেন | সেই এম্ভাবিত 

বাবস্থায় সেঞ্চ রিএট। সভাঁর সম্মতি হইলেই উহ 
প্রচলিত হইতে পারিত। অতএব ব্যবস্থা প্রস্তী- 

বনায় পেটি,লীয় এবং প্লিবীয় উভয় পক্ষেরই সমাল 

ক্ষমতা হইয়াছিল। ইতিহাস বেত্তবাদিগের মতে 
এই অসময়ে এপিয়্ কৃডিয়মূ নাম! একজন সেনসর 

নাগরিক নীচ লোঁকদিগকে ও টি.বিউট] সভা! সত্তৃক্ত 

করেন এবং যাহার যেরূপ বিভব তাঁহী বিশেষ 
রূপে বিবেচন| করিয়। সেঞ্চ,রিএট] সভাঁতেও অশ- 
নেক পরিবর্ত করিয়াছিলেন । 

- কস _ 
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চতুর্থ অধ্যায়! 

| শথম পুঁনিক যুদ্ধ-রোমীয়দিগের বৈদেশিক অধিক'র 

বুদ্ধি_কাধ্ধেজীয়দিগের কর্তৃক স্পেইন দেশ অধিকার-_-হাি- 

ব'ল--দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধ--মালিউন্রাজ ফিলিপের সহিত যুদ্ধ 

_্সরিযারাজ আর্ন্টর়োকসের সহিত যুদ্ধ-হানিবাল এাণ 

ভাগ করেন-_-তুঁতীর পুনিক্যুদ্গ- গ্রীসের স্বধীনভা বিলোপ 

-রোমীয়দিগের এঅর্দেশধিকার শাসনের রীতি-€রামীয়দিগের 

অধ্যে অর্থলোভের ভঞাবেশ ।] 

ইটালি দেশ সমুদয় অধিক্কত হওয়াতে 

রোঁমীয়দিগের সহিত অপরাপর জাতির ক্রমশঃ 

সংআব হইতে লাগিল । বিশেষতঃ ইটালির দক্ষিণ 

দিকস্ছিত শিশিলী দ্বীপ নিবাসিগণ তৎ্কাঁলে নির- 

স্তর অন্তর্বিবাদে আসক্ত হইয়াছিল। মেমর্টাইন্ 
নামক এক দল পরাক্রান্ত দস্যু মেসিনী নগর গর বাঁশী 
্রীক জাতীয়দিগকে বিনষ্ট করিয় এ নগর অধি- 

কার করে। তাহাতে সিরাকুসের রাজ। সই্টসন্যে 
আনিয় উহাদিগের নগর অবরোধ করেন; 

আর এ সময়ে প্রাচীন ফিনিসীয় দিগের প্রসিদ্ধ 

উপনিবেশ কার্থেজ, হইতেও কতক গুলি টসন্য 
আদিয়া এ মেনিন| নগরের দুর্গ অধিকার করিয়া 

লয়। কার্থেজীয়দিগের সহিত নিরাকুল রাজার 

সাতিশয় বিরোধ ্থিল। কারণ ইহার বনু পুর্ববা- 
৪ 



৩৮ রোমের ইতিহাম। 

বধি কাঁর্থেজীয়র। শিশ্িলী দ্বাপ অধিকার করিবার 

নিগিত্ত চেষ্টা করিতেছিল। তাহারা কখনই এ 
দ্বীপ সম্পূর্ণ রূপে আপনাদিগের হস্তগত করিতে 
পারে নাই বটে, কিন্ত নিরন্তর বত দ্বার। ক্রমেহ 

উহ্থার জমুদায় দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূল ভাগে 

প্রভৃত্ব লাভ করিয়াছিল | মাঁমটিনীয়েরা এ কার্থে- 

জীয় গণের ভয়ে ভীত হইয়। রোমের শরণাপন্ন 

হইল । রোমীয়ের। তাহাদিগকে আশঅয় প্রদান 

করিবার বখসনায়  শিশিলী দ্বীপে সৈন্য প্রেরণ 
করিলেন । এইরূপে কার্থেজীয়দিগের সহিত যে 
যুদ্ধ আর্ত হয় তাহাকে প্রথম পুনিক্ যুদ্ধ বলে। 

ইহা২৩ বহুসর ধরিয়। হয় এবং ইহার মধ্যে রোঁষীয়ের। 
সামুদ্রিক রণপৌত নির্মীণ করিয়া তদ্দাীরা জল- 

দ্ধ করিতে শিখে । কার্থেজীয়েরা বু কালাবধি 

বানিজা ব্যবসায়ে ব্যাপৃত হইয়া সমূহ ধনসম্পত্তি 
শখলী হইয়াছিল । তাঁহারা স্বয়ং কদাচিশ তন্ত্র 

দারণ করির। যুদ্ধ করিতে যাইত না, ভূতিভূক 

টৈন্য দ্বারাই' সকল সংগ্রাম কার্ধা নির্ধাছ 

করিত। ভূতিভূুক উৈন্যগণ ধেঃ সচরাচর ন্ব- 

কার্ধ্য তৎপর রৌমীয় টৈন্যের সহিত সংশ্রীমে 

সমর্থ হইত না, তাহা বলা. বাহুল্য মাত্র; কিন্তু 

বিশিষ্ট রণদক্ষ সেনাপতি কর্তৃক পরিচালিভ 

হইলে তাঁহারা কখন রোঁমীয় দিগকেও পরাভৰ 



বৈদেশিক অধিকার বৃদ্ধি! ৩৯ 

করিতে পারিত | স্পার্টীন নগর নিবান্ি জান্টিপস্ 
নাঁনক কোন যুদ্ধবীর একবার কার্থেজীয়দিগের সেনা- 

পতিত্ব গ্রহণ করিলে রোশীয় দেনানী সুদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ 
রেশুলস্ কার্থেজ আক্রমণ করিতে গিয়। পরাজিত 

হয়েল। আর হানিলকর নামক একজন স্লবিজ্ঞ 

কার্চেজীয় সেনাঁপতির অধীনে ও উহার শিশিলী, 

ও দক্ষিণ ইটালিতে রোমশীয্দিগের অনেক 

ভনি করিয়। পরিশেষে আাপনাদিগের বিদ্রোহী 

টৈন্যদলকে পরাভব করণে সমর্থ হয়| কিন্ত 

সর্বদাই এরূপ হইত না। রোঁমীয়দিগের সহিত 

ঘ্দ্ধে কার্থেজীয়রাই অধিক স্থানে ' পরাজিত 
হইত | সুতরাং পরিশেষে উহার সন্ধি করণে 

সম্মত হইয়া শিশি লীছীপ পরিত্যাগ এবং বিপুল 

অর্থ-দণ্ড প্রদান করিতে স্বীকার করিল । 

ইছণর পর ২২ বহুসরের মধ্যে রোমীয়ের! সমু- 

দাঁয় শিশিলীদ্বীপ অধিকার করিয়। লইল | শিশী- 

টিপন্ গল্ নামক পে। নদীর অববাহিকাঁও উহাদের 

হস্তগত হইল । আর বিনিত্র উপনাগরের উত্তর 
ও পুর্ববোপকুলবর্তর্ণ ইলিরিয়। প্রদেশের রাজ্জী দক্থা 

রত্তি দ্বার1 চতুর্দিকস্ছ জনপদবাসিগণকে উত্যক্ত 

করিয়াছিলেন বলিয়া রোমীয়ের] তীহারও রাজ্য 

লইয়্প1 স্বাধিকাঁর সম্ভ,ক্ত করিল। সা্ভিনিয়। দ্বীপও 
এই সময়ে রৌমীয়দিগের হস্তগত হয়। 



৪ ৩ রোমের ইতিহাস] 

কিন্ত $ সময়ে কীর্থেজীয়র1ও নিতান্ত নিশ্ন্ত 
ছিল নাঁ। উহার! শিশিলী এবং সার্ডিনিয়। প্র- 

ভূতি দ্বীপ গুলিতে আপনাঁদিগের বল প্রকীশ ক- 

রিতে না পাইয়া ভ্রমেহ স্পেইন্ দোশের সমুদায় 

পূর্ব্বগকুল ভাগ আপনাদিগের অধিকৃত করিল। 
বিচক্ষণ দেনাঁপতি হামিল্রকার এই কল কার্ধে 

এধান উদ্যোগী ছিলেশ। তাহার যত্বে কার্থেজীয়- 

দিগের এই নূতন রাজ্য এমত প্রবল হইয়া উঠিল 
ষে, রোমীয়েরাও তদ্দর্শনে শঙ্কান্ষিত হইতে লাখি- 

লেন । ইহারা বলিয়। পাঠালেন ষে, কার্থে জীয়র' 

যেন ইত্রোনদী পার হইয়া না আইমে। এই জমে 
হাঁমিল্কীরের মৃত হওয়াতে তীহার জামাতা হন্ 

দ্রবাঁল্কাঁর্থেজীয় সৈন্যের দেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন । 
কিন্ত ইনিও ব্হুকীল জীবিত দ্িলেন না। ইহার 

পর হাঁমিল্কাঁরের সুষোগ্য পুভ হাঁনিবাঁলঃ বড়- 

বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে কার্থেজীয়দিগের সেনী- 

পতিত্বে নিযুক্ত হইলেন | ইনি নবম বর্ষ বয়ঃক্রম 

কাঁলে পিতৃ শিবিরে আনীত হইয়া যাবজ্জীবন 

কেবল যুদ্ধের রীতি নীতি শিক্ষ/4 এবং বিবিধরূপ 

সংগ্রীমক্রেশ ভোগ করিয়াছিলেন-_ ইহাকে ইহার 

পিতা অতি শৈশবেই দেবতার নিকট শপথ করা- 

ইয়। রেখমের পরম শন্তরে করিয়। রাঁখিয়! যাঁন-এবং 

ইস্টার তুল্য যুদ্ধবীর, বোধ হয়, অদ্যাপি কেহ কোন 



হানবল !। ৪ ৬ 

দশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই | ইনি রোমীয়দিগের 
নবারণ অগ্রীস্থ করিয়া! ইত্রে। নদী পার হইয়। 
শ।(জন্টম্ নামক নগর আক্রমণ করিলেন। রৌঁমীয় 

[তত তাহাকে নিষেধ করিলেও তিনি এ নিষেধ 

নানিলেন না| সুতরাঁৎ ২১৮ পু খুফ্টীব্দে রোমের 
নহিত কার্থেজীয়দিগের পুনর্বার যুদ্ধ আঁরভ্ত হইল | 
ইহাকে দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধ বলে । 

এই খ্বদ্ধ যে অতি ভয়ানক হইয়1 উঠিবে রোদী- 
রা তাহ প্রথমে কিছুই বুবিতে পারেন নাই । 
হানিবাল জাঁপন ভ্রাতা হাত্রক্রবাঁলের প্রতি স্পে- 

ইন্ রাজ্য শাননের ভারাপ্পণ করিয়া অতি শীঘুই 

পরেনীদ পর্ধতশ্রেণী লঙ্ঘন করিয়। গল্ দেশের 
দক্ষিণ ভাগ দিয়া গনন করত সুর্বহত্ড ভেলক নি- 

ম্নীণ করাইয়। তৎ্সহযোণে হস্তী অশ্ব মমেত 
রানু নদী উত্তীর্ণ হইলেন--বিপক্ষ পঁক্ষীয় বন্য 

জাতীয় গল্দিগকে জন্ম জংশ্রীমে পরাভূত করি- 

লেন__এবহ পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে অজ্রুত পূর্বব ক্রেশ 

সন্য করিয়। জাঁপ্পস্ পর্ধতচয় উল্লঙ্ঘন করত স- 

টসন্যে ইটালীর উত্তর ভাগে আসিয়া! অবতীর্ণ 
হইলেন । 

তত্রত্য গল্ জাতীয়ের। অতি অগ্পকাঁল পূর্বেই 
রোঁমীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তত্কর্তৃক পরা- 
জিত হইয়াছিল । তখনও তাহাদ্দিগের মন হইতে 



৪ ২ রোমের ইতিহাস ! 

রোমীয়দিগের প্রতি দ্বেষভাঁব অপনীত হইয়1 যায় 
নাই। সুতরাং উহার দলেহ আসিয়। হনিবীলের 
টসন্য পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। রোমীয়দিগের 

দুই জন কন্সল্ শিপিয়ো। এবং দেল্প্োনিয়স্ ইহার! 
একে টিসিনস্ ও টি.বিয়। এই ছুই নদীকুলে হানি- 

বালের গতি রোধ করিতে গিয়! তত কর্তৃক পরাভূত 

হইলেন। ফুমিনিয়স্ নামক আর এক জন কন্দল্ও 
থাসিমীন্ হুদের নিকট হানিবালের সহিত যুদ্ধ 

করিয়। তৎ কর্তৃক পরাজিত এবং স্বয়ং নিহত হই- 
লেন। তখন রোমীয়েরা জানিতে পারিলেন যে, 

হানিবাল্ ভীহাদিগের সামান্য শত্রু নহেন ! উহ্নীর। 
ভৎুক্ষণাৎ। ফেবিয়স্ নামক অতি বিচক্ষণ এক' 

ব্যক্তিকে ডিক্টেটরের পদে অভিবিক্ত করিয়া উ- 

হার হস্তে আত্মরক্ষার ভার সমপশ করিলেন । ফেবি- 

য়ন অতিশয় সতর্ক ব্যক্তি হিলেন। তিনি কদাচিৎ 

হাঁনিকলের সহিত সম্মখ যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন 

না, সর্বদ| তাহার নিকটে থাকিয়া আক্রমৎ 

করিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । এই 

ন্ধূপ করিয়। তিনি একদ] কতকার্য্য-প্রায় হইয়।- 
ছিলেন । হানিবাল সটসন্যে কোন শিরিস ইট মধে; 
পরবেশ করিলে পরু, ফেবিয়স্ হঠাৎ সেই স্থানে 
'অপিয়। চতুর্দিক বেষ্টন করিয়। ফেলিলেন-_ কোন 

দিকে বাহির হইবার পথ রহিল না। এমত সময়ে 
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প্ীত্রি উপস্থিত হইল | হণনিবাঁল্ কতকগুলি মশাল 

জ্বালিয়! অনেকগুলি গকর শুঙ্গে বান্ধিয়] পর্ধতের এক 

দেশে এ গক সকলকে তাঁড়াইয়! দিলেন । রোমী- 

য়েরা বোধ করিল যে, হানিবাল এ দিক আক্রমণ ক- 

লিতে যাইতেছেন, এই ভীবিয় তাঁহার। সকলে সেই 
দিকেই ধাবমান হইল | হানিবাল এ সুযোগে অন্য 

পথ দিয়। প্রস্থান করিলেন। এইরূপে ছুই 0েনা- 

পতির নান] প্রকার রণকেখশল একাশ হইতেছিলঃ 
কেহ কাহারও কোন বিশেষ হানি করণে সমর্থ হল 

নাই-এমত জময়ে রোমীয়ের1 সত্বর যুদ্ধ সনাপন 

করিবার প্রত্যাশায় ফেবিয়সের পরিবর্তে ভাঁরো। এবহ 

এমিলিয়স্ নামক দুইজন কক্ষাল্কে দেনাপতিত্বে নি- 

যুক্ত করিল । ভারৌ অত্যন্ত উদ্ধত স্বভাব ছিলেন, 

তিনি যে দিন সৈন্যাধাক্ষত। পাইলেন সেই দিনেই 

হানিবালের সাহত যুদ্ধে গুবত্ত হইলেন । “কেনি, 

নামক স্থানে এই ভয়ঞ্কর অংখ্রাম হয় | ইহাতে 

নাতচল্লিশ হাঁজার প্রকৃত রোশীয় যোদ্বগণ সমরশায়া 

হইয়াছিল । রোমের সংস্থবপনাবধি একাল পর্নযন্ত 

কখন উহার এমত ছুর্দিশ। হয় নাই । গল্জাঁতীয়ের। 

রোম দগ্ধ করিরাছিল বটে, কিন্তু বোধ হয়, তাহা- 

দিগের যুদ্ধেও এত আধক লোকের গ্রাণ বিনাশ 
হয় নাই। এই যুদ্ধ ২১৬ পুঃ খুষ্টাব্দে ঘটে | চ৭গ- 
কারের বিষয় এই যে, এমত ছুর্শাপন্ন হইয়াও 

ভি 
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রোঁমীয়ের। আপনাদিগের গর্ব পরিত্যাগ কৰিল 

না| এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া হানিবাল্ উহাদিগের 

সহিত সন্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্ত রোমীয়েরা 

তখন সন্ধি-সংস্থাপনে সম্মত হইল না। এপর্যন্ত 

গল্ ভিন্ন ইটালির অন্য কোন জাতি হাঁনিবালের 

পক্ষত1 অবলম্বন করে নাই । কেনির যুদ্ধের পর 

উহারা অনেকে ভীত হইয়া ক্রমে হানিবশলের 

সহিত “মিলিত হইতে লাগিল । বিশেষতঃ কাপুর 

নগর নিবাসিগণ হাটনবধলের মহা সম্মান ও সমাদর 

করিল । শীতকালে হান্বাল তাহাদিগের 

নগরে শিয়া অবস্থান করিলেন। এই অবধি উ- 

হার কপাল ভখদ্দে। কাঁপুয়। নিবাসিগণ সাঁতিশয় 

ইন্দ্রিয় পরায়ণ ছিল । উহাদিগের সহবাসে হাঁনি- 

বালের সেন। নকল ইক্রিয় অুখণম্বাদন করিয়। যুদ্ধ 

ক্লেশ পরাঙ্া,খ হইয়। পড়িল। তিনি কার্থেজ 

হইতে নুতন টসন্য আঁনয়নের নিমিত্ত যত চেষ্টা 

করিলেন, স্বদেশীয়গণের আলন্যে সেই জমুদায় 
চেষ্টাই বিফল হইল | পরিশেষে তাহার ভ্রাতা 

স্পেইন্ হইতে তাহার জাহাঁষ্যণার্থ আসিতে- 
ছিলেন, পথি মধ্যে নিরো। নামক কন্সালের সহিত 

যুদ্ধ করিয়। তিনিও পরাভূত এবং নিহত হইলেন । 

এই শেষোক্ত ব্যাপার যে ঘটিয়াছে হাঁনিবল 

তাহার কিছুই জানিতেন না । রোশীয় ইসনি- 
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কেরা হাসদ্রবালের ছিন্ন মস্তক লইয়া উহ্গীর 
শিবির মধ্যে নিক্ষেপ করিলে পর ভ্রীতৃ নিধন 
বাঁপাঁর তাহার প্রথম অবগতি হইল । কিন্ত হাঁনিবল 
এমত ছুর্দশীপন্ন হইয়াঁও নিজ টৈনসর্গিক রণ পী- 
শুত্য গুণে ইহার পরেও অবিরত পনর বহসর কাল 

ইট(লিতে অবস্থান করত রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধ 

করিয়াছিলেন। চত্তর্দিকে রোঁমীয়েরা প্রবল হইতে- 
ছিল-_অপর ষে খানে যাঁর উহার! সেই খাঁনেই, জয় 
লাঁভ করে-_কিন্ত হাঁনিবাঁলের সহিত যুদ্ধ করিলেই 
পরাভব পাইয়। পলায়ন করিতে হয় । পরিশেষে 

দিপিয়ো নীমক কোঁন যৃবা পুৰষ কন্সল্ পদাভিষিক্ত 

হইয়া প্রথমে স্পেইনে বিজয় লাভ করত পরে 
আফিকাঁয় গমন করিলেন এবং তত্রত্য হুগিভিয়। 
প্রদেশের রাঁজ। মাসিনিসার সহিত মিলিত হ- 

ইয়। কার্থেজনগর আক্রমণের উপান্রম করিলেন । 

তখন কার্থেজীয়র। একান্ত নিকপায় হইয়া আপ- 

নাদিগের সেনাপতি হানিবালকে আহ্বান করিল। 

উনি অগত্যা ইটালি পরিত্যাগ করিয়া কাঁর্থেজে 
য়া উপশ্ছিত হইলেন | “জাঁম1” নামক জানে 

অপিয়োর সহিত আহার যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে 
হাঁনিবঠল পরাজিত হইলেন । ২০২ পুঃ খৃষ্টাব্দে এই 
প্রসিদ্ধ বৃদ্ধ ঘটনা হয়। এই যুদ্ধের পরেই কার্থেজী- 
যর ঘ্পরোনান্তি হীনতা স্বীকার করিয়া রোমেহ 

মহিত সন্ধি সংস্থাপন করে। 
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দ্বিতীয় পুনিক যদ্ধের সময়ে মানিডোনিয়' 
রাজ ফিলিপ্ ্ ষীনিবাঁলের সহিত লন্ধি করিয়া! রোমী 

য়দিগের বিকদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। কিং 
তিনি হাঁনিবাঁলের প্রাবল্যের সময় কোন বিশে: 

চেষ্ট। করেন নাই । রোমীয়েরা হর্বনিবলছে 
পর্্যদন্ত করিয়াই ফিলিপের প্রতি ননোষে 
করিলেন এবং তভীহাঁকে পরাভূত করিয়া! আসে 

স্বাধীনতা ঘোষণ করিয়। দিলেন। গ্রীকের। প্রথমত 

তাতান্ তুষ্ট হইয়াছিল । কিন্ত অতি শীঘই তাহা 
দিগের বোধ হইল যে, স্বাধীনত রূপ পরম সু 

কখন অন্য কতক. প্রদত্ত হইতে পারে না-যিটি 
স্বাধীন হইবেন তীহার আপনার হেগ্যতা থাক 

আবশ্যক করে। আীকদিগের জেই যোঁগাতা। ছি 

না| তাহার! রোমীয়দিগণের প্রাবল্যয দর্শনে 

ভীত হইয়া সিরিয়। দেশের রাঁজাকে আপ 
লাদিগের উদ্ধারার্৫থ আহ্বান করিল। নিরিয় 

রাজ আর্ন্টয়োকষ্ তাহাদিগের সহায়ত করিতে 

গিরা অতি শীঘই বিজিত হইলেল। তিনি মান্টি 

নিয়ার যুদ্ধে পরাভূত হইয়া রোশীয়দিণে 
নিকট জন্ধি প্রার্থনী করিলে উহার তাহার অধি 

কার সমস্ত লইয়া, নিজ পক্ষীয় রাজগণকে এদা 

করিল এবং হানিবল'কে স্থান দান করিতে 

নিবারণ করিল। হাঁনিবল ইহার পর অন্য এ 
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ক্করে ভাঁহ। সামান্য খুদ্ধেই নিরত্ব হয় নাই । তাহার 
পর আবার হ্মাল্সিয়া নাগরিকেরাও বছুকালাবধি 

রোমের বিপক্ষতাঁচরণ করিয়া পরিশেষে মিপিয়ে। 
কর্তৃক পরাজিত হইবার উপক্রম দেখিলে আপনারা 

নকলে বুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করে । ফলত: 

রোমের এই অভি প্রীবলোর সময়েই উহার বিনাঁ- 
শের হেতৃভূত দোষ সকল ক্রমশঃ প্রকাশিত হুই- 

তেছিল | কিন্তু সেই সময়ে কোন রোমীয় লোক ইহা 
বুঝিয়াছিলেন কি না বল! যায় না। কখিত আছে, 

সিপিয়ে। কাঁর্থেজে অশ্মি এরদান করিয়াই বলিয়াঁ- 
ছিলেন যে, আমার জন্মভূমি রোমেরও কোন সময়ে 

এইরূপ ছুরবস্থা। ঘটিবে | 

পঞ্চম অধ্যায়! 

[ রোমীয় মাগরিফদিগের অবস্হ! এবং চরিত্র-নীচ লং" 

গ্রহ দ্বারা আঢ])দিত্রে ক্ষমতা বুদ্ধির চেষ্টা--টাইবিরিয়ল প্রা 

কসের বিবরণ--কেইয়স্ গ্রাকলের বিকরণশনুমিভিয়ার যুদ্ধ 

টিউটন এবং লিশ্বীয় লোকের সছিত যুদ্ধ--ইটালীয়দিংগের 

বিদ্বোহ--সেই বিদ্যোছ শীন্তি-_মিধ্িডেটিলের অহিত ১ 

মেরাইয়স এবং সলা। ] 

রোমীয়দিগের প্রদেশাধিকার শাসনের রীতি ষে 

রূপ বর্ণিত হইল তদ্দারাই বোধ হইয়। থাকিবে যে, 
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এ সময়ে উহাদিগের মান, সম্ভ.ম এবং গেঠরব বে রূপ: 
বৃদ্ধি হইয়ছিল,পুর্ববগনত কোঁন জাতীয় লোকের কখন 
মেরূপ হয় নাই । তখন রোম নগরে জন্ম হণ করা৷ 

কি পরম সৌভাগ্যের বিষয় হইয়াছিল! সেই নগরে 

জন্ম গ্রহণ করিলেই পৃথিবীর অন্য সকল দেশের 
রাজাদিশের অপেক্ষ)ও অধিক ছ্টরবান্বিত হইবার 
উপায় হইত। যেব্যক্তি রোমে আতি লামান্য লোকের 

মধ্যে গণ্য ছিল, মেও স্পেইন হইতে আলিয়। মাইনর 
পর্য্যন্ত যেস্থাঁনে কেন গমন কককনা, সকলেরই বন্দ- 

নীয়, দর্শনীয়, মাননীয় হুইয়। চলিত। তখন অর্থগৃধ, 
রোমীয় গণ অতি সহজেই আপনাদিগের ধনতৃষ্ণ। 

পরিপূর্ণ করিতে পারিত-_কীর্তিপ্রিয় রেমীয়গণ 
অতাপ্প আফ়াসেই চিরম্মরণীয় কীর্তি সংস্থাপন 

করিতে পারিতেন-এবং ধর্মশীল রোমীয় গণও 

সেই সময়ে .মাঁনব কুলের সমধিক উপকার করিবার 

সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন। কিন্ত দুর্ভাগ্য ক্রমে এ সময়ে 

রোম নগরীতে ধনলোলপ, মশেশলুক্ধা এবং 

দুরাকাঙক ব্যক্তির সংখ্যা যত অধিক হইয়াছিল, 
ধর্মাশশীল এবং মাঁনবকুল হিতৈষী ব্যক্তির সংখ্য' 

তেমন অধিক ছিলনা । তেমন অধিক কি? রোমীয়- 

দিগের- ধর্ম বুদ্ধি কখনই: সম্যক ওঁদার্যযগুণ সম্পন্ন 

হয় নীই--তাহার। কখনই মাঁনৰ পাধারণের 
হিতেচ্ছাকে ধর্ম বলিয়া গণ্য করিত না। ভীাঁহা 
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দিগের মধ্যে যিনি পরম ধান্দিক হইতেন, তিনি 

স্বদেশ-হিটতবী হইতেন 3; আহার ও উপ- 

চিকীর্স। রত্তি সমদরয় মানব জাতিকে স্বরিষয়ীভূত 

করিতে পারিত না । নুপ্রসিদ্ধ কেটে!র চরিত্র ইহার 
সম্পুণ দৃন্টান্ত স্থল। এ বাক্তি রোমে অস্থিতীর 
ধার্মিক বলিয়। পরিগণিত হইতেন। কিন্তু তিনিও 

কার্থেজীয়দিগের এমত বিদ্বেষ করিতেন যে, নে- 

নেটে যখন যে বিষয়ে কেন বক্তত। ককন না, 
সর্ধম শেষে কার্থেজ বিনৰ্ট কর! উচিত এই বলিয়। 
বাক্য সমাপন করিতেন । ৃ 

এই. আনয়ে গ্রীকদিগের সংশ্রবে রোমী- 

য়েরা কিছু২ বিদ্যাচর্চার ও ভারস্ত করিয়াছিল 
এবং আপনাঁদিগের প্রাচীন ছুষ্ট বাবহারাঁদি 

পরিতাণগ করিবার চেষ্ট| করিতে উদ্যত হইয়+ 
হিল আর এ্রীকদিগের পুজা দেবতা জমস্তের 
পুজ। আপনাদিগের দেশে প্রবর্তিত করিয়া উহ্াঁ- 
দিগের ভ্রম্টচার সমস্তের ও অনুকরণ করি- 
যাছিল। | 

ধন-সম্পদ, জঙ্টাচাঁর এবং কৃত্রিম সভ্যতার 

আবির্ভীব হইলে কখন কোন দেশের প্রজা- 

বর্গের মধ্যে সমভাব থাকিতে পারে না।. রেমে 

তাহাই ঘটটল। তখন শুনিতে. সকল রোমশ- 

য্রই সমান ছিল বাটে_-আলাইনেও সেই কথার কোন 
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অন্যথা ছিল না বটে-_কিন্ত বাস্তবিক, তখন রেৌমীয় 

এজাবর্গের মধ্যে অনেক ইতর বিশেষ হইয় 
উঠিয়্াছিল |. যাহারা ধনবান এবং যাহাদিশের 
পর্ব পুকষগণ অনেকে প্রধান২ রাঁজ-কার্য্ে নিযুক্ত 

হইয়াছিলেন তীহারা একদল, আর যাহার! নির্ধন 
এবং কোন বিখ্যাত বশ জস্ত,ত নয়, তাহার অপর 

দল; রোঁমীয়ের। এই প্রকার ছুই দলে বিভক্ত হইয়া- 

ছিল। তন্মধ্যে রাজ কার্য সমুদাঁয়ই ধনীদ্দিগের হস্ত- 
গত ছিল, দির্ধনেরা“কেবল সভাঙ্ছুলে স্ব অভিমত 

প্রকাশ করিতে পীরিত এবং সেই সকল মত লই- 
যাই রাজ কল্মচারী নিযুক্ত হইত । এই জন্য ধনীগণ 
নিধনদিগকে স্বং বশীভূত করিবার নিমিত্ত নিরন্তর 

বত্ব করিতেন । লোকে চুষ্ট মন্ত্রণা সকল দুষ্ট উপায় 
ধীরাই দিদ্ধী করিয়া থাঁকে। সুতরাং ধনবানের 
যখন কেবল উন্নত পদের প্রত্যাশাপন্ন হৃইয়। 

নিধনদিগের খোঁষাঁমোদ করিতে লাগিলেন, তখন 

তীঁহার। যে, উহাদিগকে গোপনে উৎকোচ প্রদান 

করিবেন-_-আপনা্দিগের সর্বস্বান্ত করিয়াও জন 

সাধারণের চিত্ত রঞ্জীনার্থ বিবিধ নাট্য কৌতুকাদি 
প্রদর্শন করাইবেন--এবং মনেহ যাহ! থাকুক, কিন্ত 
যত দিন কর্ম না হয় তত দিন মুখে সকলের সহিত 
মিউ আলাপ করিয়া সকলকে বঞ্চনা করিবার 
চেষ্টা করিবেন--ইহী সহজেই বোধ গম্য হইতে 
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পারে। এইরূপ বহুকালাবধি হওয়াতে জন সাধারণ 
প্রায়ই সতক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা জীবিকোপার্জদনের 
চেষ্টা করা পরিত্যাগ করিল-উহারা কোন ধনবানের 

পিক্ষে জভাতে আপনবদিণের অভিমত প্রদশন 

করিলেই তাহার স্থানে যথেষ্ঠ অর্থ প্রাপ্ত হইতে 

পারিবে, এই আশার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে 
লাগিল__্ুতরাঁং অত্যণ্পকীল মধ্যেই নিতীন্ত নীচ 

বুদ্ধি এবং দুফ্টীচার হইয়। পড়িল। 
রোমের বাস্তবিক দশ! এইরূপ হইলেও তঙ- 

কালে এই সকল দোষ কিছুই প্রকাশ পায় নাই। 
[এ্রত্যুত সেই অময়ে এদেশ শাসনকর্তৃগণ সকলেই 
বিপুল বিভবশালী হইয়া স্বদেশে আগমন করত, 

রোমনগরীকে অতীব রম্য প্রাসাদ সমূহে পরিশে+- 
ভিত করিতেছিলেন,”_অনেকাঁনেক ব্যক্তি ভূমি 

সম্পত্তি ক্রয় করিয়। সুরহৎ্ উদ্যান সমস্ত প্রস্তুত 

রিভার সেনাপতিগণ দূরস্থিতত প্রদেশ 

নকল জয়লব্ধ করিয়। জনসমূহের নিকট খ্যাতি লা- 
ভের চেষ্টা করিতেছিলেন। সুতরাং যেমন কোন 

পীড়া বিশেবে শরীরের বাহৃকান্তি এবং পু্টি বদ্ধন 

হয় কিন্তু অন্তর্মধ্যে উহা সম্পূর্ণ্পে অসার এবং 
বল-শুন্য হইতে থাঁকে, রোমেরও অবিকল মেই দশা। 
উপস্থিত হইয়াছিল। 

কোন পরিনামদশী এবহ বিচক্ষণ রোমীয় স্ব- 
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দেশের তাঁদৃশ অবচ্ছা! অনুভূত করিয়া যাহাতে দোধ 
সমন সংশোধিত হয় এমত চেষ্টী পাইতে লাগি- 
লেন। বিশেষতঃ টাইবিরিয়স্ গ্রাকস্ নাঁম। এক 

ব্যক্তি তদর্থে সম্যক যত্বুব'ন হইয়াছিলেন। তিনি 
প্রথম সিপিয়োর কন্যা কর্নিলিয়াঁর পুভ্র। ইন 
মাতৃনন্নিধানে বাঁল্যাবধি বিবিধ সুশিক্ষ1 প্রাপ্ত হন 
এবহ ১২৩ পুঃ খৃষ্টাব্দে টিবিউন. পদে উন্নত হইয়। 
অবিলম্বে ধাহতে লিজিনীয় ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়া 

কোন ব্যক্তির সাধারণ ভূমি সম্পত্তিতে পাঁচ শত 

জুগরাঁর অধিক অধিকার না থাঁকে, এমত চেষ্টী ক- 

রেশ! তাহাতে বিষয়াঁপন্ন ব্যক্তি মীত্রই টাইবিরি- 
য়সের পরম শ্ন্রু হইয়। উঠিয়াছিলেন। তাহারা ম- 

স্্রণা করিয়া অকটেবিয়স নামা আঁর এক জন টিংবিউ- 
নৃকে আঁপশাদিগের মতাবলম্বী করিলেন | অক্টে- 

বিয়স্,টাঁইবিরিয়সের প্রস্তাবিত বিধি প্রচলিত হওয়' 

নিষেধ করিলেন । টাইবিরিয়স্ সহস্র চেষ্টা করিয়াও 
এঁ বাক্তিকে বুঝীইভে পাঁরিলেন না। স্ুতরাঁং 

তিনি দাধারণ সভাঁস্ছলে অস্টরেবিয়সের নাঁমে নালিশ 
করিয়! তাহাকে পদচ্যুত করাইলেন। রোমে 
টিংবিউন নিয়োগ হওয়। অবধি কখন এমত ব্যাপার 
ঘটে নাঁই। টাইবিরিয়সের শব্রুগক্ষীয়গণ এই 
স্ত্র পাইয়। প্রচার করিয়। দিল যে, তিনি রোমের 
চিরপ্রচলিত শীসনপ্রণাঁলী পরিবর্তিত করিয়া আ- 
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পর্ন রাঁজ। হইবার চেষ্উ। করিতেছেন । একান্ত 
অব্যবস্থিতচিত্ত জন-সাধারণের মনে বৈরিবর্গের 

এই অশ্রদ্ধের অপবাদে প্রতীতি জন্মিল। তা- 
হারা ক্রমে উাইবিরিয়মের পন্গতা পরিত্যাগ 

করিলে শত্র,গণ একদ। হঠীৎ মহ! গোলোযোগ 
উপস্থিত করিয়] সভাঁস্থলে সহচর কতিপয় সমেত 

দেশ হিটৈষী টাঁইবিরিয়সের প্রীণবধ করিল । 
টাই বিরিয়সের মৃত্যুর দশ বৎসর পরে তাঁহার 

কনিষ্ঠ সৌদর কেইয়স, টি,বিউন পদাভিষিক্ত 
হইয়। জ্যেক্ঠের অনুগামী হইবার চেষ্টা করিতে 
লাশিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, মেনেট সভার 

সভ্যগণ নিতান্ত ধন লোলুপ হইয়। ধর্মাধিকরণ ব্যাঁ- 
পারে অত্যন্ত গহিতাঁচরণ করিতেছেন । বাদী 

প্রতিবাদ্ীর মধ্যে যাহার স্থানে অধিক উৎকোচ 

প্রাপ্ত হন, তাঁহাঁকেই জয়ী করেন । অতএব তিনি 

এই এক ব্যবস্থা প্রচলিত করাঁইলেন যে, ধর্মাীরি- 

করণের ভাঁর মেনেটের হস্তে সমর্পিত না হইয়া! 

_ইকাইট অর্থাৎ অশ্বারোহী দলের হস্ত গত হইবে । 
কেইয়স্ আর ও প্রস্তাৰ করিলেন যে, লখটিন প্রভৃতি 
অপরাপর ইটালীয় জাতিগণ রোমের নাগরিক- 
দিগের ন্যায় সাধারণী সভাতে স্বং অভিমত ব্যক্ত 

করিবার ক্ষমত। প্রাপ্ত হইবে । এই কথার প্রস্তাব 
হইবামাত্র রোমের আচ্যগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া 
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ডূসদ্ নামক অন্য এক জন টিবিউন্কে আপনা- 
দিগের পক্ষতাবলম্বন করাইল। এ টিবিউন 

সাতিশয় ধূর্তৃতা প্রকাঁশ পূর্বক প্রজা জমস্তের 

নিকট এমত সকল ব্যবস্থা) গ্রস্তাব করিতে লাগিলেন 

যে, তাহা প্রচলিত হইলে কেইয়স্ প্রাস্ভীবিত আঁই- 
নের অপেক্ষাঁও উহাঁদিগের সমৃহ উপকার দর্শে। 
ডূসস্ এইরূপে স্বয়ং প্রজা-প্রিয় হইয়া! উঠিলেন 
এবং কেইয়সের মাঁন সম্ত,ম দিন২ হ্যুন হইতে 
লাগিল । যখন কেইয়সের এতি লোৌকের অনুরাগ 
শিথিল হইফ়! পড়িল; তখন শত্ররা উহার দলবলকে 
আক্রমণ করিয়া! একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। 
গ্লাকস্, অভিধেয় সোঁদরঘ্বয়ের এইরূপ বিনাশ হও- 
যাতে তাশুকালিক রোমীয়দিগের রীতি চরিত্র সং- 

শোঁধিত হইতে পারিল ন11 আ্যগণ পুর্ধের ন্যায় 

উও কোঁচগ্রাহী এবং পর পীড়ক থাঁকিলেন | নুমিডি- 

যার রাজ। মালিনিসাঁর এই জময়ে মৃত্যু হয় । তাহার 
দুই ওরস এবং একনী পোব্য পুত্র থাকে । এ পোষ্য 

পুত্রের নাম “জগর্থাঃ । সেই ব্যক্তি রোমীয়দিগের 

তখৎ্কাঁলিক ছুষ্ট চরিত্র সমুদায় পরিজ্ঞাত হইয়। 
মনে২ নিশ্চয় করিল যে, এতাঁদৃশ অধন্মশীল মনুষ্য- 
গণকে বশীভূত করা নিতান্ত চুগ্ধর হইবে না। 
এই তাঁবিয়] সেই-বাক্তি মাসিনিসার পুভ্রদ্ব়কে নষ্ট 

করিয়। জাঁপনি হুমিভিয়াঁর রাঁজ। হইল | রোঁমীয়দি- 
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গের সহিত মাঁসিনিসার সখ্য ছিল। অতএব উহা রা 

সেই সখ্যের ভাঁন করিয়! জগর্থার বিকদ্ধে সৈন্য 
প্রেরণ করিলেন। জগর্থা তাঁৎকাঁজিক রোশীয়- 

দিগের স্বভাব জানিতেন। অতএব সেনাপতি- 

গণকে অর্থ প্রদান দ্বারা নিজ বশীভূত করিয়। 
ফেলিলেন। কেবল নাম মাত্রে তাহার সহিত 

যুদ্ধ চলিতে লাখিল। বাস্তবিক তিনি সচ্ছন্দে 
নিজ দুক্ষন্্ীর্আিত রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন 

এবং বোঁদ হয়, যদি আর কোন ছুক্ষর্ম্ে প্রবৃত্ত না 

হইতেন তবে তীহার রাজ্যের প্রতি কোন ব্যঠঘাতই 
ঘটিত না । কিন্ত তিনি এ সময়ে মাসিনিসাঁর পো- 
ত্রকেগড বিনষ্ট করিলেন। ইহাতে রোমের প্রজ| সাঁ- 
ধারণ তাহার এতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়| উঠিল এবং 
মেটেলমু নামা একজন ধর্ম-পরায়ণ ব্যক্তিকে সেনা- 
পতিত্বে নিযুক্ত করিয়। তাহার বিকদ্ধে প্রেরণ করিল । 

মেটেলম্ সচ্চরিত্র কিন্ত একান্ত আভিজাঁত্যাভিমানী 

এবং গর্ধ্বিত স্বভাঁব ছিলেন | একদ] উহার সহকারী, 

নীচ বংশোভ্ব মেরাইয়স্ নাম! কোন ব্যক্তি স্বয়ং ক- 
ক্কাল্ পদের প্রার্থী হইয়। রৌমে আগমন করিবার 
নিমিত্ত তাহার স্থানে বিদায় যাচঞ) করিলে মেটে- 

লঙ্ তাহাকে অনেক কটু বাঁকা বলেন। মেরাইয়স 

ভাহাতে অত্যন্তক্রোধান্বিত হইয়! বিনানুমৃতিতে ই 
রোমে প্রত্যাগমম করিলেন এবং সাধারণ লোকের 
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অনুখ্রুহে নিজ কাজ্ছিত কন্মুল পদে অভিষিক্ত হইয় 

আপনি জগর্থীর যুদ্ধে সেনাপতি হইয়1 গমন করি- 
লেন। মেরাইয়স একজন প্রনিদ্ধ যুদ্ধ বীর' ছিলেন 

বন্ত্রতঃ ভিনি শাস্ত্র বিদ্যাকে নিতান্ত অবজ্ঞ! করিয়' 
কেবল শঙ্ বিদ্যারই গৌরব করিভেন। তী- 

হার শিক্ষিত টসন্যগণ বিলক্ষণ ক্রেশসহিফু. ও 

রণ দক্ষ হইয়াছিল । অতএব জগর্থ৷ তীহার সহিত 

যুদ্ধে পরাভূত হইয়া মরেটানিয়ার রীজা বকের 
নিকট শিয়। শরণ লইলেন | এ সময়ে সলা নাট 

এক জন ভদ্রবংশীয় ও তীক্ষ বুদ্ধিশীলী কোন বস্তি 

মেরাইয়মের সহয়োগী ছিলেন। ভীহাঁর কৌশলে 

ভুলিয়! রাজা বকশ শরণাপন্ন জগর্থাকে রোমী: 
দিগের হস্তে সমর্পণ করিল । জগর্থা রৌমে আনীত 
ইইয়। এক কারাথহে নিকদ্ধ হন এবং তথায় জশ. 

মাভাঁবে মহার্রেশে প্রাণ পরিত্যাঁধ করেন নিউ 

মিডিয়।র যুদ্ধ সমাপন হওয়।তে রোনীয়েরা সাতি 

শয় আনন্দ যুক্ত হইল। কারণ এ সময়ে পিশ্টি 

ও টিউটন নামক ছুই অসভ্য জাতীয় লোক আপ. 

মাদিগের আ্্রীপুত্রাদি সমভিবাণাহাঁরে, ইউরোপের 
মধ্যে আহার ও উপযুক্ত বাসস্থান অনুসন্ধাও 

করিয়। পর্য্যটটন করিতেছিল। তাঁহার] যে দেশে 

গ্রবেশ করিত সেই দেশের আদ্দিম নিবালী জমজ্তবে 

খজানাৎ করিয়। তাহানিগের যথা সর্বাস্ব লুঠিয় 
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লইত। উহাদিগের সংখ্য। পঁধচলক্ষের কান ছিল 
না| রোমীয়ের। উহাদিগের প্রতি পুনঃ পুনঃ উসনা 
প্ররণ করিয়াছিল। কিন্তু ঘেমন কোন সুব্নহৎ 

কঠিন বস্তর প্রতি সামান্য উপল খণ্ড নিঃক্ষেপ 
করিলে সেই উপল খণ্ড আপনিই প্রতিহত বা 

চর্ণরুত হইয়া যায় এ সকল রোমীয় সন্যেরও 
দই. দশ ঘটিয়াছিল। সেই সমৃহ বিপদ কালে 
রোঁষীয়েরা মেরাইয়সকে পুনর্বার কম্সলের পদে 

নিযুক্ত করিয়! ভীহার হস্তে এ যুদ্ধের ভার দমর্পণ 
করিল। মেরাইয়স্ ১০২ পণ খৃষ্টান্বে গল্দেশের 
অন্তর্গত এইস্ নামক নগরের নিকট টিউটনদিগকে 
মমূলে. সংহার করিলেন । আবার তৎ্পর বসরেই 

ইটালীর অন্তর্গত বাঁসাঁল নামক নগরের নিকট 

সিম্বিগণও ভীহ1 কর্তৃক বিনষ্ট হইল। এই রূপে 
সুনঃহ রোম সাআ্াজয তাহা কর্তৃক রক্ষিত হইলে 
মরাইয়মের মনোমধো সাতিশয় অহঙ্কীরের উ- 

দর হইল। তিনি রোমের আর কোন ব্যক্তিকে 

তৃণ তুল্যও জ্ঞান করিতেন না, আপনি হুস্থ 

প্রজা সমূহের পরিচালক হইয়া আঁঢ্য এবং আভি- 

জাত্যণাভিমাশী সকল প্রজা! বর্গের প্রতি অত্যাচার 

করিতে লাগিলেন: তীহার শত্রু পক্ষীয়ের স্ব 
তরাং উহ্বার প্রতিযোগী অলার পক্ষতাবলন্বন 

করিয়] যাহাতে মেরাইয়মের গর্ধ ভূর্ণ হয় এমত্ব 
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বত্ব করিতে লাঁগিলেন। জল! পূর্ববাবপ্ধি বলিতেন 
জগর্থাকে আমিই ধত করিয়াছি-_সেই যুদ্ধে মেরাই- 
ফূসের অপেক্ষা আমার কর্তৃষ অধিক। 'রোম নগরী 

এই রূপে ছুই প্রতি পক্ষদলে বিভক্ত হইয় (ছে, এমত 
সময়ে একটী ভয়ঙ্কর রাষ্ট। বিপ্লব ' ঘটিবার উপ- 
ক্রম হইল | ইটালীর লোক সকল বলিতে লাগিল 
যে, আমর] রোমের টসনা হইয়। দুরদেশে যাই-_ 

আমাদিশের দ্বারাই রোমীয় সাত্জ্য বিস্তৃত এবং 

পরিরক্ষিত হয়-অথচ * রোঁমীয়েরা] আমাদিগের 
উপর অধথ কর্তৃত্ব করে, আমর] রাঁজকাঁধ্য বিষয়ে 
আপনাদিগের অভিমত প্রকাঁশ করিতে পাই না 
অতএব আমর সকলে মিলির! রোম সাআজ্যের 

প্রাধান্য লুপ্ত করিৰ এবং উহার পরিবর্তে ইটা- 

লৈকা নামে একটী রাঁজধাঁনী সংস্থাপিত করিয়! 
সকলে একমত হইয়! থাকিব। দক্ষিণ ইটালীর 

লোকেরাই এই রূপ দৃঢ় গ্রতিজ্ঞ হইয়া খুদ্ধারস্ত 
করে, ঘদি লাটিন্ অদ্বি,য় এবং ইট, রীয়গণ এ সময 
উহাঁদিগের সহিত যোগ দ্রিত, বোধ হয়, তাহা 

হইলে রোমের প্রাধাঁনা এই যুদ্ধেই বিলুপ্ত হইয়া 
যাইত । উহারা যোগ না দেওয়াতেই রোমের 
রক্ষা! হইল। আর রোমীয়ের] কেবশল করিয়। সর্বত্র 
এইরূপ ঘোষণ| প্রচারিত করিয়। দিল যে, যাহার! 

আমাদিগের এরতিকূলে অস্ত্রধারণ করে নাই, আমর! 
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তাহাদিগকেই আপনাদিশের সমাঁন ক্ষমত। দিব; 
কছু কাল পরে. রোঁমীয়েরা ইহাঁও স্বীকার করিল 
ঘে, যাহারা সর্ধাগ্সে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়। 
আপনাদিগের অপরাধ স্বীকার করিবে তাহাঁ- 

নগকেও বাজকাধ্য তুল্য ক্ষমতা প্রদান করা 

যাঁইবে। এইরূপ ঘোষণা প্রচার করাতে পুর্কোক্ত 
বঞ্রোহ ব্যাপার সমুদায় ইটালি দেশ ব্যাপক হইতে 

পারিল না; আর বাহার। বিদ্রোছে প্ররত্ত হইয়। 
গল তাহার একে» অসিয়া পুনন্ধার রোদের 
্ণাগত হইল। পরন্ক সান্নাইট্ জাতীয়ের1 সর্ম্র- 
শেষ পব্যন্ত অস্ত্র ধারণ ফরিয়াছিল। ভহাদিগের 

সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে, এমত সময়ে পুর্বব- 

দকে পৌমীয়দিগের আর এক প্রবল শাক্রর উদয় 
হইল | দেই শত্রু কষ্ণ সাগরের দক্ষিণ পুর্ব উুল- 
বত্তাঁ পন্টন দেশের রাজা মিখিডেটিস্। ইহার 
পত। রোদীয়দিখের অনেক উপকার করিয়1- 

ছিলেন। কিন্ত রোমীয়েরা তাহার মৃত্যুর পর তা- 

হার রাজ্যের অন্তর্গত ফিজিয়। নামক একটা 
প্রদেশ আপনার অধিকার করিয়া লয়। ইহাতে 
মিথিডেটিস মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়। ক্রদশ 
১প্তভাবে আপন বল বুদ্ধি করিতে লাঁগিলেন। 

প্রথমে রোমীয়দিগকে কিছুই না বলিয়া! উসন্য 
সমুদয়কে ক্ুশিক্ষ। সম্পন্ন করিলেন এবং যখন 



ডি রোমের ইতিহাস | 

বোঁধ হইল যে, রোমীয়দ্রগের সন্হত যুদ্ধ করিতে 
পারিবেন তখন হঠাঁৎ ভাহাদিগের অধিকার আ- 

ক্রমণ করিয়া একেনারে জমুদয় আলিয়ামাই- 
নর প্রদেশ আপন হস্তগত করিলেন । মিথিডেটি- 
মের সেনাপতি আর্কিলেয়ন এ সনয়ে প্রীন দেশে 

এবেশ করিলে এখিনীয়গণ তাহাকে অতিশস্ব 

সমাদর করিয়! গ্রহণ করিলেন এবৎ প্রায় জম 

দায় গ্রীস দেশ জিবি তাহার হস্তগত হইয়া 

পাড়িল। 

১৬, সলাঁকে কন্দল পদাভিবিক্ত করিয়। 
ই ভগ্রঙ্গর শক্রর দমনার্থ প্রেরণ করেন । তাহাতে 

মেরাইয়সূ একান্ত ঈর্ষ। পরবশ হইয়া আপন দল বল 

ইয়া হঠী* রোমে এরবেশ করিলেন এবং বিপক্ষ 

বগের অনেক ব্যক্তিকে নষ্ট করিয়। সলাঁকে পদচ্যুত 
করিলেন এবং আপনি তীঁহাঁর পদাঁভিযিক্ত হই- 
লেন । এই. অংবাদ সলশর কর্ণ গোচর হুইবামাত্র 

তিনি রোমে প্রত্য গমন করিলেন নিজ টৈন্যগণ 

দ্বার। মেরাইয়র় পক্ষীয় লোক সকলের দমন করি- 
লেন--এবং প্রুরর্কার কন্সল প্র এরাপ্ত হইয়া মিথি- 

ডেটিদের বিকদ্ধে জৈত্র বাত্রা করিলেন । সলাকর্তৃক 
নিথিডেটিসের সেনাপতি আর্কিলেয়স্ ছুই বার 

সন্মুখ, সংগ্রামে পরাভূত হন এবং মিথ্িডেটিস্ 
স্বয়ং অন্য এক জন রোনীয় মেনাপতির নিরুট 

রি 



সলার সর্ব কর্তৃত্ব ৬প্ 

পরাস্ত হইয়। পরিশেষে সন্ধি প্রীর্ঘন1! করেন । কিন্দ 
এখাঁনে রোম নগরীতে সলাঁর অবর্তদাঁন কালে সিল! 
এবং মেরাইয়স্ আবার অত্যন্ত প্রবল হইপ্ন1 উঠি; 
ছিলেন । সান্নাইট্ জাতীয়েরা উইাদিগের পৃষ্ঠপুরক 

হইয়াছিল এবং প্রা সমুদয় ইটাঁজী উীহাদিগের 
নিকট অপ্ীনত। স্বীকার করিয়াতিল অথব। উহ্বাঁ 

দিগের অত্যাচারের ভয়ে কম্পিত হইতে ভিল। সলা 

এমত জময়ে প্নর্বার এতণাগদন করিলেন ! তিনি 

এই বার এমত নৃশংস ব্যবহার করিতে লাশিলেন 
শে অপ্পকাল মধেোই মেরাইরনের দলবল একেনালে 
নিঃশেবিত হইয়া খেল। এই রূপে শক্র দন হইলে 

৮১ পুঃথুষ্টান্দে সলা এক বঙসর কালের নিমিত্ত 

ভিন্টেউর পদবী এবং রোনের অর্ব-কতৃত্ব হণ করি- 
লেন। টিটি মমেহ একান্ত প্রতিজ্ঞ। করিয়া ছলেন 

যে, মেরাইয়সের পন্মীয় বাক্তি মাত্রকেই সংহাল 

করিবেন । এই অভিপ্রায়ে তিনি ভাঁপনার শর; ব- 

গের নামের নিদর্শন পত্র প্রস্তুত করিয়। প্রভা 

পরাতে তাহার অনুলিপি সমস্ত রোমের স্েহ সং- 

স্থাপিত করিতেন । সলার এই আধজ্ঞ। হইয়াছিল যে. 
ফাহাদিগের নাম এ পত্রিকায় প্রকাশিত থাকিনে 

তাহাদিগকে ষে কেহ পারে মারিয়। ফেলিলে তার 
নাঁলিস গ্রাহ্া হইবে লা, প্রতাত হত্যাকারিগণ ভ- 
হার স্থানে পুবক্কার প্রাপ্ত হইবে | সল। আপন দৈন?- 
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গণকে ইটালীর স্থানেহ অনেক নিষ্কর ভূি এ্রদান 

করিলেন। তাহাতে সর্বত্রেই তীহার মতাবল- 
হ্বিগণের চিনিবাস হওয়াতে উহার বল আরও দুঢ়তর 
হইয়া উঠিল । তিনি দশ সহজ দাসকে স্বাধীনত। 

প্রদান করিয়া তাহাদিগকে আপন শরীর রক্ষার্থে 
নিযুক্ত .করিলেন। আর রোমের শানন-প্রণীলী 

পুবের্ব যেন্দপ ছিল মেইরূপ করিবার প্রতাশায় 
টিরিউন্দিগের শক্তি খবর্ব করিলেন --টিবিউট। 
সভার ব্যবস্থঃ প্রস্তাবিত করিবার যে ক্ষমতা হই- 

য়ছিল তাহ। রহিত করিয়! দিলেন_ধর্মাপিকরণের 

তার ইকাইট্ দলের হস্ত হইতে এহণ করিয়। সেনেট 

সভার সভ্যপ্রিশকে প্রত্যর্পিত করিলেন-__ ফৌজদারী 
আইন জমুদয় সংশোধিত করিলেন_-এবহ পরবে 
আপনার ডিক্টেটরী পদ স্মেচ্ছাতঃ পরিত্যাগ ক- 

রিয়! সকল লোককে বিন্ময়বিন্ট করিলেন | এই 

সময়ে মিথিডেটিসের সহিত রোমীয়দিগের পুনব্বার 

বিবাদ হইল, কিন্তু এই যদ্ধে নিখিডিটেসেরই জয় 

হইয়াছিল বলিতে হইবে । কারণ সল। আহাঁকে 

কেবল পন্টস দেশ মাত্র দিয়। অপর সমুদয় 

অধিকার রোম আাআ্াজ্যের অন্তর্গত করিয়ান্ছিলেন। 

এই ন্দ্িতীয় যুদ্ধের পর যে জন্ধি হয়, তাহাতে 
কাপাঁডোলিয়া এবং এনিয়া মাইনরের মধ্য প্র- 

দেশের কিয়দংশ মিথিডেটিসের রাজ্য সম্তন্ত 
হইয়াছিল। | 
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সল।র ভয়ে মেরাইয়সের পক্ষী অনেক ব 
কেহবা সিমিলি, কেহবা স্পেইন্ » কেহবা অ 

ইত্যাদি নানা দেশে বিকীর্ণ হইয়া! পড়িয়াছিল 
উহ্বারা এ সকল দেশে পুনর্ধার দলবদ্ধ হওয়াতে 
দলা তাহাদিগের এতি আপন জসেনাপতিদিগকে 

প্রেরণ করেন। সলার সকল সেনাপতির মধ্যে 

পম্পী নানক এক ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমত। এদ- 

র্ন করেন এবং প্রায় সকল যুদ্ধেই জয়লক্ষনীর 

অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন। সলা তাহার অন্তিশয় গৌরুৰ 
করিতেন | 

| পম্পীর বিবরণ--জুলেিযস সীজর-নিসিরে -দলপি 

ভয়ের দ্বার] সাম্রাজ; শাসন--সীজরের কীর্তিকলাপ--পম্পীর 

দর্ধা--উভয়ের যুদ্ধ-সীজরের সর্ব কতৃত্ব-তাহার অপমৃুও 

-ক্রটজ্ এব* কানিয়স্-আন্টনি একৎ অক্টেবিয়স- অক 

বিয়সের সব্ব কভৃত্ব এব অগস্টন নাম পরিগ্রহ! ] 

পুর্ববধধ্যায়ে ঘে পল্পীর নাঁষ উল্লিখিত হইয়ীছে 



৬৬ রোমের ইতিহাস ! 

ফলতঃ এই অবধি রোমীয়গণ আঁর পুব্বের ন্যায় 
স্বাধীনতা? পরায়ণ এবং পুৰুধার্থ সাধনে তত্পর 

ছিল ন।'। তাহাঁদিগের ইতিত্বত্ত ব্যক্তি বিশে- 
ষের জীবন চরিতে পর্ষ্যবদিত হইতে আরস্ত হইয়া 

ভিল। ইহাঁতেই স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, রোমী- 
যেরা ক্রমশহ নিশ্প্রভীব হইয়া দিন২ একাঁধিপত্তি 

রাজার শামনাধীন হইবার উপযুক্ত হইয়া আঁমিতে 
ছিল । এক্ষণে তাহাদিগের যে স্বাধীনত1 ছিল তাঁহ্া। 

কেবল নাঁম মাত্র। পল্পী, সলার অনুমত্তি ত্রনে 
সিসিলি দ্বীপে ও আঁফিকা খণ্ডে গিয়া তত্রত্য 
মেরাইয়স্ পক্ষীয় লোক সকলকে পরাঁজয় করি- 

লেন। পরিশেষে উহাকে স্পেইন্ দেশে 
যাত্রা করিতে হইয়াছিল। তথায় জর্টেখরিয়স 

নামা অতি বিচক্ষণ এক ব্যক্তি একটা স্বতন্ত্র রাজ্য 
সংস্থাপন করিয়া অতিশয় প্রবল হইয়1 উঠিয়া 
ছিলেন। জর্টোরিয়সের যুদ্ধ নৈপুণ্যের তুলনার 
স্ডুল মহাঁন আলেকজ।ণুর এবং হাঁনিবাঁল প্রতৃতি 

জগদ্ধিখ্যণাত যুদ্ধবীরণণের চরিত্রেই প্রাপ্ত হওয়া 
যাঁয়। পম্পী তীহার দহিত সংগ্রামে প্ররত্ত হইয়া 

নিতীন্ত অকিঞ্তিৎকর হইয়াছিলেন। কিন্ত পি 
শেষে কোন ছুর'ত্বা অর্টোরিয়সের প্রাণ বধ করিয়? 
স্বয়ং ৫সনাপতিত্ব গ্রহণ করিলে মে অনায়াসেই 
পম্পীর বশ্য হইয়] পড়িল। 



মিথিডেটিসের সহিত যুদ্ধ! ৬৯ 

তুর্িকম্থ ভূভাগের কিয়ন্দুর পর্যান্ত সমুদ:য়র 

আপ্বিপতা প্রদানে করিয়া দস্ দমনার্থ নিষুক্ত 

কুরিল। পনম্পী তিন বৎসরের নিমিত্ত এই কল্প 

পাইলেন। কিন্ত তিনি তিন মাসের মধোই দল্দ্রা- 

কুলকে একেবারে নির্মীলিভ করিয়। ভূমধয সাগর 

সমুদায় নিরূপদ্রব করিলেন । পম্প্শ যত কম্ম করি 

রাছ্িলেন সন্বাপেক্ষা এই কার্ধযজী মহ । ইহাতে 

ভাহার খ্যাতি প্রতিপত্তি পুক্কাপেক্ষা শত গুণ হ্গি 

হুইল এবং ভিনি মিথিডেটিসের বিকদ্ধে মদ্ধ কণার 
দিষ্ট হইলেন । পন্টসরাজ ইতি পূর্কে সর্টোবিয়- 

সের সহিত এক মত হইয়। ত্নোমীরদিগের প্রতিকূলে 
বৃদ্ধ আরস্ত করিয়াছিলেন । ইতপুর্বে লুকুলস্ নাম 
একজন জেনাপতি তার বিকদ্ধে গ্রেরিত হইয়)- 

স্িলেন। তিনি মিথিডেটিসকে অবসন্ন পায় করিয়া- 
ডেন, এমত সময়ে পম্পী দেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়। 

ভীহার সহিত বৃদ্ধ আরম্ভ করিলেন | পম্পীর যুদ্ধে 
পন্টসরাজ সর্বতোঁভাবে পধুুদস্ত হইয়া হববপাল 

দ্বারা! জীবন বিনর্জন করিলেন এবং পম্পী তাহার 

পর সিরিয়া, জুভিয়। প্রভৃতি অনেক দেশ জয় করিয়। 

রোম সাতীজ্য সম্তভ,ক্ত করিলেন। রোমে গম্পীরর 

গেখরবের ইয়ত্তী রহিল ন। | রোঁমীয় সেনাপতি- 
গণের এই রীতি ছিল যে, ভীহারা কোন সংখ্রাম 
বিজয় করিয়া দেশে প্রভাগমন করিলে বিজয় চিস্ু 



প্র রোমের ইতিহাঁন] 

প্রকাশ পূর্বক মহাসমারোহ করিতেন । পম্পী নিজ 

বিজয়-দমাঁরোহ যেরূপ ঘট। করিয়। নির্বাহ করিয়- 

ছিলেন তাহার পুর্পে কেহ কখন তেমন আড়ন্বর 
করেন নাই। পল্পীর এই প্রাধান্যের সময় আর 

এক বাক্তি রোমে প্রাছুভূতি হইয়। নিজ গুণগ্রাম 
বিস্তার দ্বারা জনপাঁধারণের মাননীয় হইতে- 

ভিলেন। ফলতঃ রোমে ইঙ্ছার তুলা ক্ষদতাঁবাঁন, 
বুদ্ধিমান ও গুণবাঁন বাক্তি কেহ কখন জন্ম গ্রহণ 

করেন নাই ইনি যেমন ষদ্ধ বিদ্যায় সব্বাগ্র 
গণ্য তেমনি উত্তম ৰা এবং উতৎ্কষ্উ গ্রন্থকীরও 
ছিলেন। ইস্গীর নাম জ্লিয়স্ জীজর। মৃত 

মেরাইয়সের পক্ষীয় যে সকল লোক অবশিষ্ট 

ছিল, তাহারা সকলে হঙহ্ীকেই আপনাদিগের 
দলপতি স্বরূপে মান্য করিত। সলা যখন এ 

পক্ষীয় সকল লোকের প্রাণ সংহবর করিবার 

প্রতিজ্ঞী করেন, তখন সীজরকেও বিনাশ করিবার 

মনন করিয়াছিলেন । কিন্তু কতিপয় বদ্ধুবের 

অনুরোধ পরবশ' হই! শিজ মাঁনস সফল ক- 
রিতে পারেন নাই। পম্পী ইহ্ছীর কন্যাকে 

বিবাহ করেন। সুতরাং এই ছুই ব্যক্তিতে অতি- 
শয় সন্ভাৰব উপস্থিত হইয়াছিল । কিন্ত প্রথমে 

সীজরের খ্যাতি অধিক হয় নাই। তখন রোমে 

পম্পীব দ্থ্িতীয় ব্যক্তি নিসিরো ছিলেন | মিদিরে' 



সিনিরোর চরিত্র ৷ ণ১ 

ধৃদ্ধবিদ্যায় পাঁরগ ছিলেনন]! কিন্ত পৃথিবীতে বত 
সদ্বক্ত1 জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ডিমন্িনিস্ 

সবৰ প্রধান এবং সিলিরে। তদ্দ্িতীয়। ইহার ন্যায় 

ঘলেখকও কোন দেশে অধিক হয় নাই । বিশেষতঃ 

এ সময়ে এক বৎসরের নিমিত্ত কন্সাল পঁদাভিষিক্ত 

হইয়া ইনি কাটালিন নানক একজন দুরাত্বার ষড়যন্ত্র 

যুদায় অনুসন্ধান কয়! রোম নগর রক্ষ। করেন । 

ত০প্রযৃক্ত রোমীয়ের। ইহাকে স্বদেশের পিতা এই 
গৌরব-স্থচক উপা।ধ প্রদান করে। বস্ততঃং দিসিরো 
একজন পরম স্বদেশহিতিধী, ধর্ম পরায়ণ, সাধু- 
শীল ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার অন্দেহ নাই। কিন্তু 
তিনি অীজর প্রভৃতি কুট বুদ্ধি ব্ক্তিদিগের অন্তঃ- 

করণরন্তি সম্যক বুঝিতে পারিতেন না আর 

যদিও কোন স্থলে বুঝিতেন তথাপি ভীক স্বভাঁব 

প্রযুগ্ত কদাপি উহ্াদিগণের পক্ষতা পরিত্যাগ 

করিয়। স্বাঁভিমতের উপর নির্ভর করিয়া কাধ্য 

করিতে পারিতেন নী। তিনি ভালমানুষ, অতএব 

ঘাহণর পক্ষে থাঁকিবেন দেই পক্ষেই ধর্ম আছে 

লোকে ইহা বিবেচনা করিবে, এই ভাবিয়। ছুরাঁ- 
কাজ ভুফটগণ জকলেই উহ্ীকে স্মদলস্থ" করিবার 
চেষ্টা করিত । সিসিরোও কখন এপক্ষে কখন 

পক্ষে থাকিয়া আপন মতের অদৃঢ়তা এবহ ধূর্ত- 

দিখের চাতুষ্য সপ্রমাণ করিতেন $ কিন্তু তিন 



প রোমের ইতিহান! 

প্রীয় কখনই সীজরের পক্ষত। পরিত্যাগ করেল 
ই ্ 

তরাৎ যখন সীজরের হিত পল্পীর সন্ভাব 
হইল, তখন মিমিরোও উচ্ভাদিগের সছিত মিলিত 

হইলেন । আর তাৎকালিক অর্যোপেক্ষা অধিক 
পনবান ক্রাসস্ নামা এক ব্যক্তিও উহ্াদিগের 
সহিত এক পরামশ্া হইলেন। অনীম ক্ষমতাবান 

দীজর, অতুল মৌভাগাশালী পম্পী এবং প্রভূত 
পন সম্পাত্তিঘুক্ত ক্রাসজ্, এই তিন জনের একত্র সং- 
ফোগ হইলেই ইহারা রোমের অধীশ্বর হইয়া উঠি- 
লেন। কারণ রোম নাগরিক মাত্রেই এ তিন জ.নর 
অন্যতম কোন ব্যক্তির দল সঅস্ত,ক্ত হইছিল | 

উহা; রোম সাত্ত্রাজ্য বিভাগ করিয়া! 'আঁপনাপন 

শাসনাধান করিলেন । অভিমান শালী পম্পীর ভাগে 

পেইন, আকিকা, ইটালী প্রভৃতি স্বশীসিত দেশ 
সমুদয় পঁড়িল-অর্থ লোভী ক্রাসদ্ আসিয়। মাই- 
নর শীসনের ভার গ্রহণ করিলেন- পরিণাম দশা 

/3/ না 

নীজর অতি ভীবণ-স্বভাঁৰ বন্যজাতি পরিপুণ 
গলদেশ শাসন করিবার ভার লইলেন। পল্পী 
যৃদ্ধাদি করিয়া ধনে মানে পরিপুর্ণ হইয়ছিলেন অত- 

এব স্বয়ং ক্রোম পরিতাণগ করিয়া স্থানান্তর যাইবার 

বাসন। করিলেন ন., প্রতিনিধি দ্বারা শান কার্ধা 
নির্বাহ করিয়। আপনি রোঁমে নিশ্চিন্ত হইয়1 বিষয় 



জুলিয়স সীজর | ৭৩ 

সুখ ভোগ করিতে লাশিলেন- ক্রাসস্ নিজ অধি- 

কাঁরে গমন করিয়া প্রজ। পীড়ন করত অনেক অর্থ 
সঞ্চয় করিলেন এবং একান্ত খুদ্ধ উন্মত হইয়। 
পারন্য নিবাঁসী পরাক্রান্ত পাঞ্ধীয় জাতির সহিত 
সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। এখুদ্ধে তিনি সপ্ুক্র 
নিহত হইলেন এবং তাহার টসন্যচয় বন্দীক্কত হইল । 

সীজর নিজ অধিকারে প্রবিষ্ট হইয়। প্রথমে হেল্বি- 
সীয় নামক সুইজর্গগু নিবাসী বন্য জাতিকে পরাঁজক্র 
করিলেন, তাহার পর জর্মাংনদিগের রাজ। আরি- 
য়বিষ্টস্ তীহার নিকট পরাজিত হইলেন, তৎ্পরে 
বেল্জিয়ম নিবাসী বেল্জিগণ তাঁহার বশীভূত 
হইল, বং পরে তিনি উপর্য্যপরি ছুইবাঁর ইংলগু 
দ্বীপে অবতীর্ণ হইয়। ব্রিউনদিগকে নিজ করকব- 
লিত করেলেন। ইহার পর অনেকাঁনেক বিদ্রোহ 
হইল--জর্মনেরা রাঁইন্ নদী পার হইয়। পুনঃ২ গল 
দেশ আক্রমণ করিতে আসিল-_ অন্যের কথা কি, 

গলের প্রজাগণও রোমীয়দিগের অধীনত পরিত্যাগ 

করিবার বাগ করিল-কিন্ভ কিছুতেই কিছু হইল 
না। জীজর এমন অক্ষম ব্যক্তি ছিলেন না যে, ভী- 

হার অধিকার তাহার হস্ত বহিভূত হইয়া যায়। গল্ 
দেশীয় প্রজাঞণ দুর্বৃত্ত বন্য অশ্খের ন্যায় নানা 
প্রকার দেরাত্য করিতে লাগিল বটে, কিন্ত তদ- 

ধরূঢ় জীজরকে ন্বস্থান ভ্রষট করিতে না পারিয়া ] 
৭ রি 



৭৪ . রোমের ইতিহাপ 1 

পরিশেষে তাহার নিতান্ত বশীভূভ ও একান্ত 
কর্মমণ্য ভূত্যব হুইয়া। পড়িল। মেই অকাল-জীর্ণ 

ক্ষীণ-শরীরী সীজর শীত, বাতি, বর্ষা, কিছুরই প্রতি- 
বন্ধকতী না মানিয় কখন বা জশ্বারোহণে জ- 

সৈন্যে গমন ফরিতেছেন-বখন ব। রোৌণ, ীনূ 

প্রভৃতি অতি প্রশস্ত তটিনী সকলকে জন্তরণ দ্বারা 
উত্তীর্ণ হই, যাইতেছেন-পরন্ত তীদৃশ অম- 

য়েও কদাচিৎ আপন লেখকদিগকে সমভিব্যাহারে 

করিয্া একেবারে পচ ছয় খানি রাজকীয় কর্মের 
পত্র লেখাইতেছেন এবং শিবির মধ্যে প্রবেশ 

করিয়াই অন্য সকল কর্মের অবসানে ত্বক্কত আ- 

শ্র্গয বীর্ভিকলপ চিরম্মরণীয় করণের উঞ্জযোগী 
ইতিহান গ্রন্থ রচনা করিতেছেন- বস্তুতঃ তাদৃশ 

সীজরকে মনোমধ্যে ধ্যান করিলেও অলস ব্যক্তি- 

দিগের আলস্য দূরীভূত হইয়া কার্যযতৎপরত জন্মি- 
বার সম্ভীবন।। ক্োোমে সীজরের পক্ষীয় লোক 
সকল ভীহার ,অতুল্য গুণের অহ্ুকীর্তন করিতে 
লাগিল । সিজিরো বলিলেন সীজরের সহিত 

তুলন। করিলে মেরাইয়মই বা কি ছিলেন_-আর 
কহ মনে মনে বলিলেন পন্পীই বা সীজরের 

কোথায় লাগেন। ফলত সীজরের খ রতর কীর্তি 

এভিভায় পম্পীর যশোরাশি আচ্ছন্ন হইতে 
লাগিল। বস্তুতঃ বীর্তিই হউক, আর ধর্মই হউক, 



পম্পীর ঈধাঁ। ৫ 

অর বিদ্যাই হউক, যে ব্যক্তি আপনার যথেন্ট 
হইয়।ছে এমভ জ্ঞান করিয়। অহঙ্কত এবং ভাত্মা- 
ভিযানী হয়, তাহার কীর্তি বা ধর্ম কিন্বা বিদ্যা 

কিছুই স্থায়ী হইতে পারে না_অতি শীঘই 
নে বাক্তি প্রতিবোগীরিগের নিকট পর্্যদত্ত হইয়। 

পড়ে। পম্পীর সেই দশা হইবার উপক্রম হইল । 

তাহাতে তিনি ঈর্ধাপরবশ হইয়া সীজরের তেজো- 
হ্বান করিবার নিমিত্ত মত্ব করিতে লাগিলেন । 
বিশেষতঃ ইহারই কিঞ্তিৎ পুর্ষে সীজরের কনা! 
পন্পীর পত্বীর প্রাণ বিয়োগ হওয়াতে উহ্না- 

দিগের কুটুম্বতা নিবন্ধন যে সেখহধর্দি বন্ধন হইয়া- 
হিল -তাহাঁও ছিন্ন হইয়। যাঁর । অএতৰ পল্পীর 
পক্ষী সকলে বলিতে লাগিলেন যে, সীজর বহুকাল 

রাঁজকার্যয নিষ্ধাহ করিলেন এক্ষণে তাহাকে 

নিজ অধিকার পরিত্যাগ করিয়। আদিতে হইবে। 

সীজর উত্তর করিলেন, আমি ইহাতে সন্মত অচছ্ি 
কিন্ত পম্পীও নিজ অধিকার ও শাঁদন-কর্তৃত্ব পরি- 
ত্যাগ ককন। সীজরের পক্ষে দুইজন টিবিউন্ও 
এইরূপ বলিলেন। কিন্তু সেনেটরের! পম্পীর 

মতাঁবলম্বী হইয়া এ টি,বিউন্দিগের কথা অগ্রা 
করিলেন এবং এই বলির পাঠাইলেন ষদ্দি সীজর 
এতদিনের মধ্যে আপন ইমন্যগণকে অপযত করিয়। 
রোমে প্রত্যাগমন না করেন তবে তিনি সাধারণের 
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শক্র বলিয়া! দণ্তারহহইবেন। এই অনুজ্ঞী প্রচারিত 
হইবামাত্র পুর্ব্বোক্তি টিবিউন্দ্ধয় রোৌমনগর পরিত্যাগ 
করিয়। সীজরের নিকট গমন করিলেন । সীজরও 

আর কিছু মাত্র বিলম্ব না করিয়। আঁপন প্রদেশ 

সীমা কবিকন্ নদী উত্তীর্ণ হইলেন এবং অতি 

ত্বরিত গমনে রোম নগ্ররাঁভিমুখে চলিলেন | তিনি 
যেখান দিয়া গেলেন সকল স্থানের লোকই ভা- 
হাকে সমাদর করিতে লাগিল। পম্পী অহঙ্কার 
করিয়া বলিয়ছিলেন যে, আমি যদি মৃত্তিকায় 

পদীঘাত করি তবে পৃথিবী স্বয়ং আমার হিতার্থ 
সৈন্য প্রসব করিবেন-_কিন্ত পৃথিবী তীঁহার কিছুই 
করিলেন ন1। সুতরাং সীজরকে আগতগপ্রায় দেখিয়! 
তিনি সেনেটের সভ্যগ্ণ সমেত আপন দল বল লইয়া! 

ইটালী পরিত্যাগ করিয়। ইপাইরস প্রদেশে প্র- 
স্থান করিলেন। সীজর রোমে উপশ্ছিত হইয়া 
একাধিপতি রাজার ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগি- 
লেন। তিনি সাধারণ ধন্ণগার আপন হস্তগত করি- 

লেন )কিন্ত কাহাকেও পীড়া দিলেন না। প্রতুযুত 

সকলকে সন্ভষ্ট করিয়। পম্পীর স্পেইন্ দেশ স্থিত 
সৈন্যগণকে জয় করিতে চলিলেন। পম্পীর এই 
সেনাী অত্যন্ত রণদক্ষ সৈনিক সমস্তে পরিপুর্ণ 
ছিল। কিন্তু সীজর উহাদিগের প্রতি এমত কৌশল 
পূর্বক আক্রমণ করিলেন যে, তাহারা অনায়াসেই 
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পরাজিত হইল । এখানে রোমের লোকেরা ীজরকে 
ডিক্টেটরের পদে অভিষিভ্ত করিল, কিন্তু সীজর 

রোমে প্রত্যাগমন করিয়। এ পদ পরিত্যাগ করিলেন 

এবহ কন্সালের কর্ম মাত্র গ্রহণ করিয়। পম্পীর সহিত 

যুদ্ধ করিতে গেলেন। পুর্বদেশে সীজর অপেক্ষা 

ও পম্পীর নাম অধিক প্রসিদ্ধ ছিল । সুতরাং 

পম্পী অনায়াসেই বিপুল টসন্য এবহ অর্থ সংগ্রহ 
করিয়। যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ছিলেন। ৪৮ পুঃ খক্টাব্দে 
থেসালী দেশের অন্তগত ফার্সেলিয়া নগর সন্নিধানে 

উভয় প্রতিপক্ষ দলের ঘোরতর সংগ্রা হইল 
পম্পী সম্পুর্ণ রূপে পরাঁভৰ প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে 
লেস্বস দ্বীপে এবং পরে তথা হইতে মিসনে 
প্রস্থান করিলেন । পাপাত্মা মিসর রাজ, সীজরকে 
প্রীত করিবার অভিপ্রায়ে শরণাগত পম্পীর শির- 

চ্ছেদ করিল ( কিন্ত সীজর তাহাতে প্রীত হই- 
লেন নী। পম্পীর নিধন বার্তা আ্রবণে অক্লতিম 

শোকে আর্ত হইলেন। তিনি ইহার কিয়ৎকাল 
পরে শিমর রাজ স্বস। ক্রিওপেটার সহিত ব্রীডারসে 

নিমগ্ন হইয়াছিলেন। এই সময়ে মিথি,ডে্টিসের পুজ্জ 
কার্ণেজিস্ রোমীয়দিগের বিকদ্ধে গাত্রোথান করেন | 

সীজর কীলাতিপাত না করিয়া তৎক্ষণাৎ অটসন্যে 

যাত্রা! করিলেন এবং আসিয়া মাইনরের অন্তর্গত জিলা 
নামক স্থানে একটী যুদ্ধে শত্রুর সকল বল বিনাশ 
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করিলেন | আসিয়শখণ্ড নিবাদীদিগের সহিত এই 
যুদ্ধ এমত সহজে নিজ্গন্ন হইয়াছিল যে, সীজর রোমে 

আপন বিজয়বখর্ত। প্রেরণ করিবার নিমিত্ত এই তিন 
পদ মাত্র লিখিয়াছিলেন, যথ। ভাঁইলাঁম, দেখিলাম, 

জিতিলাঁম । ইহার পর তিনি একবার রোমে গমন 
করিলেন এবং তথা হইতে অফ্িকায় শিয়1 থাঁপ্স- 

সের যুদ্ধে পম্পীর পক্ষীয় দকলকে পরাস্ত করি- 
লেন। ইহার পর পম্পীর পুজদ্বয় স্পেইনে গিয়। 

বিদ্রোহ আরম্ত করিয়াছিল। সীজর তাহা- 

দিগের অনুসরণ করিয়া স্পেইনে গমন করিলেন 
এবং মণ্ডা নামক স্থানে উভয় প্রতিপক্ষ ৈসন্যের 

যে তুমুল যুদ্ধ হয় তাহাতে সীজর ন্বয়ং ভীত 

হইয়াছিলেন। কিন্ত পরিশেষে উীহারই জয় 

হইয়াছিল | এই যুদ্ধের পর আর পীজরের এ্রতি- 

যোগী কেহই রহিল না । তিনি রোম সআঁজ্যের 
এক মাত্র কর্তী হইয়। রাঁজকার্য্য নির্বাহ করিতে 

লাগিলেন। কিন্ত তখনও আপনি রাজোপাধি গ্রহণ 

করেন নাই । তিনি বাহে এাচীন প্রথা জমু- 
দায় এচলিত রাখিয়া! বাস্তবিক এঁকাধিপত্য 
শক্তি গ্রহণ করিলেন । উহার অময়ে রাঁজ্য-শাসন 
অভি সন্দুূর রূপে নির্বাছিত হইতে লাগিল। 
অতি উত্তম রম্য প্রাসাদ দ্বারা রোম নগর আুশো- 

ভিত হইল। অনেকাঁনেক রাঁজবর্জ ও জল-প্রণাঁলী 
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নির্মিত হইয়া বাণিজ্য ও ক্লষিকা্তের উপযোগিতা 
করিতে লাগিল এবং তাহার প্রতাঁপে সমুদয় 
সাঁআজ্য নিকপদ্রব এবঙ উপশীন্ত হইয়। থাকিল। 
এই অময়ে কতিপয় ব্যক্তি পুনর্ধার এজাতন্ত্র 

শাসন প্রণালী প্রবর্তিত করিবার বাসনায় পীজ- 

রের বিকদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। তন্মধ্যে ক্রুটস্ এবং 
কালিয়স্ নাম। ছুই ব্যক্তি সমধিক প্রসিদ্ধ । ইসীর 
জাঁনিতেন ন1] যে, রোমের স্বাধীনাবস্থার কাল গত 

হইয়। গিয়শছে। তখন পুর্ব রূপ শাসন-প্রণালী 
প্রবর্তিত করিলে স্বাধীনতার শব মাত্র রক্ষিত 

হইতে পারে, তাঁহার জীবন স্বদূপ যে ধর্ম- 

পরায়ণতা তাহা আঁর কোন ক্রমেই ফিরিয়া 
আসিতে পারে না। যাহীহউক উহীরা সীজরকে 

সেনেট গৃহ মধ্যে হত্যা! করিলেন। এই জংবাঁদ 

শ্রবণে লোক জাধারণ প্রথমে শ্রধা ও জাঁতি- 

শয় ভীত হইল পরে যখন সীজরের অধীন আন্টন্ণ 
নামা এক জন সেনাপতি সীজরের মৃত দেহ 

প্রদর্শন কারয়া বক্তৃতা করিলেন_যখন এঁ মৃত 
মহাক্মার গুণগ্রাম ও পরোপকারিতার নানাবিধ 

প্রমাণ দর্শাইলেন_-তখন সকলেই হত্যাকারী দিগের 
উপর সাঁতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। ক্রটস্ এবং কাঁলিয়স্ 
রোম নগর পরিত্যাগ করিয়। প্রস্থান করিলেন। 

নান] বিবাদের পর মীজরের ভাগিনেয় অন্ট্রেবিয়স্ 
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এবং উীহার সেনাপতি আন্টনী এবং গল দেশের 
শাননকর্তী। লেপ্পিডস্ এই তিন জনে মিলিত হইয়। 
সমুদায় রোম নাআ্াজ্যের শাসনকর্তৃত্ব বিভাগ 
করিয়| লইলেন। লেপিডম্, স্পেইন্ পাইলেন, 
আন্টনীর ভাগেগল প্রদেশ পড়িল, আর আক্টেবিয়স্ 

ইটালী, সিসিলিও আফিকার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। 

তাহার পর ইহার। তিনজনে মিলিয়। পূর্বেব সল। যেমন 

আপন শাক্রবর্গ বিনাঁশ করিবার নিনিত্ত নিদর্শনপত্র 
প্রস্তুত করিয়াছিলেন সেইরূপ নৈদর্শনপত্র বাহির 

করিতে লাঁগিলেন। রোমের অতি প্রধানহ ব্যক্তি 

সকল ইহাতে বিনষ্ট হইলেন, তশ্মধ্যে সিনি- 

রোগ নিহত হইয়াছিলেন। এইরূপে আপনা- 

দিগের সকল শত্রুকে বিনক্ট করিয়। আন্টনী এবং 

আক্ট্রেবিয়ম্ সটসন্যে গ্রীস দেশে যাঁত্র। কত্রিলেন। 

তথাক্ঈ ক্রুটস্ এবং কাসিয়দ আপনাদিগের সৈন্য 
লইয়! সংগ্রামার্থ উপস্থিত হিলেন। মামি- 

ডনের তআন্তর্থত ফিলিপি নামক স্থানে ঘে যুদ্ধ 

হয় তাহাতে ক্রটস এবং কাঁসিয়স্ জম্পূর্ণজপেই 
পরাভূত হইয়। আত্মহত্যা করিলেন! আন্টনী 

ইহার পর ভোগ-সুগে মত্ত হইয়। মিসর রাজ্জী ব্লীও- 

পেটার নৈকট উপস্থিত হইলেন এবং একেবারে 
রাঁজকাযৃ্য পর্্যালোচন]। পরিত্যাগ করিয়। কেবল 

আমোদ পমোদে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। 
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এ জময়ে পম্পীর পুক্র সেক্সটস্ এমত প্রবল 
হইয়া উঠিয়াছিলেন যে) আন্টনী ও অক্টেবিয়স 
উভয়ে এক মত হইয়া ভীহাকে সিনিলিঘ্বীপের 
অধিকার প্রদান করেন। এই সময়ে আ'ন্টনীও 

একবার রোমে আনিয়াছিলেন এবং তাহার পুর্ঝস্ত্রী 

ক্লোবিয়ার মৃত্যু হওয়াতে তিনি অক্টেবিয়সের স্ু- 
শীলা ভগিনী অক্টেবিয়াকে বিবাহ করেন । ইহার 
পর তিনি পুনর্বার আপন অধিকারে গিয়। 

পার্ধথীয় জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে যান এবং 

তথায়. পরাজিত হইয়া ক্রিওপেটার নিকট 
পলায়ন করিয়! আইদেন। এখানে অহ্টে- 

বিয়স্ এ অবকাশে আপন বিচক্ষণ পৌতাধ্ঙ্ষ 
আশ্্িপার সহায়তায় মেকসটস্কে পরাজয় করি- 

লেন এবং এঁ জময়ে লেপিডস্কেও অধিকারচুযুত 
করিয়া রোমে আনিয়া পেখরোহিত্য কন্মে 
নিযুক্ত করিলেন। আন্টনী পার্থায় জাতির সহিত 
যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মিসরে ক্লিওপেট্রার নিকট 
পলায়ন করিয়া আমিলেন এবং আপন ধর্দমপত্ী 

সুশীল অন্টেঁবিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া ভীহার ভ্রাত' 

অস্ট্রেবিয়সের অপমান করিলেন। অন্টেবিয়স, 
এতাবুকাঁল এঁ সুযৌগেরই প্রতীক্ষ! করিতেছি- 
লেন। তিনি ততক্ষণাঁতৎ আন্টনীর বিকদ্ধে টত্র 

যাত্রা করিলেন । আডিয়াটক জমুদ্রকুলবর্ত 



৮২ রোমের ইত্ভান। 

আকষ্টয়ম নগর সন্গিধীনে প্রতিপক্ষ উভয় রণ” 

পৌঁত সমূহের সংগ্রাম হইল । শাঁহাঁতে আউনী 
সম্পূর্ণরূপে পরাঁভব প্রাপ্ত হইয়া! নিসরে প্রস্থান 
করিলেন। অক্ট্রেবিয়দণ্ অবিলম্বে ভীহার পশ্চাঁৎ্ৎ 

ধাবমান হইলেন | ক্রিওপেট্! একবার ভীহাঁকেও 
স্ববশীভূত করিবার নিনিত্ত চেষ্টা পাইয়াহিলেন। 

কিন্ত বিজিতেজ্দ্িয় অহেবিয়স্ উহার চাঁতরে না 

পড়াতে ক্লিওপেট্রা একান্ত দুঃখিত হইয়। আত্ম 
হত্যা করিলেন। আ্টনীও উহাঁরই কিঞিওৎ পূর্কে 
স্বহুস্তে নিজ প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন । অত- 

এব রোম সাজা সপে অক্টেবিয়সের প্রতিযোগী 

আর কেহই রহিল না । তিনি ৩০ পঃ খৃষ্টাব্দে ভাগষ্টস্ 

নাম পরিগ্রহ পুববক সমুদয় পৌম সাআাজ্যের এক 

অদ্িতীয় সযাট্ হইলেন । 

- গীবী 

নগ্ন অধ্যায়। 

[ 'তগন্টসের সাজ শাসন--তাহকালিক ধম্ম প্রথ'লী 

শন্টায় ধর্মের গুচার -ক্রোধীয় অঙ্গনাগবের দুষ্টাঁচার- 

টাইবিরিয়স-কালিপ্রল_ক্লভি্স্বনিরো! | ] 

মেরাইয়স্ এবং সলার সময় হইতে রোম সা- 
আজ্যে ষে ভয়ঙ্কর অন্তবিরববাদীলল প্রজ্জবলিত হই- 
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রাছিল তাহা এত দিনের পর নিব্বাপিত হইল | 
রৌমীয় মাত্রেই হইতে সুখী হইলেন এবং প্রজা- 
তত্র শাঁসন-প্রণীলী সংস্থাপিত করণের আশয়ে 

কেবারে জলাগলি দিয় যাহাতে নিকদ্ধেগে দিন 

যাপন করিতে পারেন তদর্থে সচেষ্ট থাঁকিলেন। 

এ নময়ে অগষ্টস মনে করিলে উর্ধতন রোমীয়- 

দিগের একান্ত বিগছিত যে রাঁজোপাধি তাহাও 

গ্লহণ করিতে পারিভেন | কিন্তু তিনি তাহাও 

করিলেন না। রাজোপাধি কি, তিনি ডিষ্টেটরের 

উপাধি গ্রহণ করিতেও অনিচ্ছ হইলেন | কেবল 
অগষ্টস্ অর্থাৎ পুজনীয় এবং ইম্পরেটর অর্থাৎ 

সেনী-নাঁয়ক এই ছুই উপাধি গ্রহণ করিয়; 

এবং টি,বিউন্ ও মেন্সর১ এই উভয়ের কর্ণ আ- 
পন হস্তে লইয়া বাস্তবিক রোমের একাধিপতি 

হইয়াঁও নামে একজন প্রধান রাজ কর্দমৃকর মাত্র 

হইয়। থাঁকিলেন । তিনি ইম্পরেটর, সুতরাং জকল 
টিননাই তীহার অধীন, তিনি সেন্সর, সুতরাং 

রোঁমীয় মারের পদ মধ্যাদা নিরপিত করিয়। 

দেওয়। তীহার হাতি, তিনি টিবিউন্, কমিটি- 

রাতে লোক সকলকে আহ্বান করিতে পারেন 

এবং ভীহার শরীর পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়_অত- 

এব বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে অগন্টসের 

সম্পূর্ণ অধিরাঁজ শক্তিই হইয় ছিল। তিন্নি একাদি 
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ক্রমে ৪৪ বগুসরকাঁল সমুদয় রোম সাঁআঁজ্যের উপর 

এই শক্তি অব্যাহত রূপে ধারণ করেন । তীহার 

শৃসনাধীন সাঁআঁজ্যের দূরস্থিত প্রদেশগুলিও 
পরস্পর দৃঢ়তর রূপে সম্বন্ধ হইল। পশ্চিম ভাগে 
লাঁটিন্ ও পুবর্বদিকে গ্রীক্ ভাষা প্রচলিত হইয়! 
বিদ্যাচচ্গার সম্যক উন্নতি হইল এবং সাআজ্যের 
তাঁৰদীয় নগরী সুপ্রশস্ত রাজব্স সকলের দ্বার 

পরস্পর সংযুক্ত হইয়। ক্রমশঃ একপ্রক্কতিক 

এব একজাতীয় নগরের ন্যায় প্রতীয় মান হইতে 
লঁশিল । কেবল পল্লীগ্রাম দেখিলেই বিভিন্ন প্র- 

দেশে বিভিন্ন প্রকৃতিক লোক দৃষ্ট হইত নচেৎ 
রোম সাআ্জীজ্যান্তর্গত অতি দূরবর্তী নগরী সকলও 

ক্রমশঃ পরস্পর সমভাব ধারণ করিতে লাগিল | 

এইরূপ সমীকরণ ব্যাপার তাঁৎকালিক ধর্ম-প্রণালী 
দ্বারা আরও সহজে জম্পন্ন হইয়াছিল । অর্থাৎ সেই 
সময়ে প্রীয় অর্ধত্রেই বিবিধ দেব দেবীর পুজা 

, প্রচলিত ছ্িল। জুডিস্ন। ভিন্ন অপর কোন দেশেই 
একেশ্বর বাদ চলত ছিল ন1। জর্ঝস্থণানেই 

দেখিতে পাঁওয়া যায় যে, একেশ্বর বাদিগণ যেমন 

পর ধম দ্বেটী হন, বহুদেব দেবীর উপাজসকেরা 
কখনই তেমন হন না। সুতরাং রোমীয়দিগের অ- 
ধীন বিভিন্ন জাতীয় লোকের। ক্রমে পরম্পর 

পুজা বিধির কিঞি কিঞ্িৎ গ্রহণ করিয়া সকলে 
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এঁকমত্যাৰলম্বন করিতে থাঁকিবে, ইহা আম্চার্ষের 
বিষয় নহে | রোমীয় সীআোজ্যের এই অবস্থায় জু- 

ভিয়। দেশের অন্তর্গত বেথলহেম্ নামক একটী গ্রামে 
ক্লিশুখৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন । তীহার প্রণীত ধর্মী 

শাস্ত্রে বি্দীগণের ত্রহ্ষবাঁদ ও বিস্তৃত রোম সাঁআঁ- 

জোর সম্যক ওঁদার্য উভয়ই মিলিত হইয়া আছে । 
ধাহারা কোন দেশ বিশেষের অথবা জাতি বিশে- 

ষের নিমিত্ত কোন ধর্মীশাস্র প্রণয়ণ করেন, তীঁ- 

হারা প্ররই তদ্দেশোচিত অআখহার বিহার ৪ 

তর্দেশস্থিত তীর্থাদির পক্ষপাতী হইয়। বিঘ্ধি প্র- 
দাঁন করিয়। থাকেন । কিন্ত খষ্ট ধর্ম, সমুনয় পৃথিবী 
এবং মাঁননক্ষুলকে লক্ষ্য করির। প্রণীত হইয়াছিল, 

বোধ হয় । বিশেষতঃ ও্রীক্জাতীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ্ 
তর্কশাস্ত্রের অনুশীলন দ্বাঁর। পুর্ব প্রচলিত পেখরাণিক 
মতের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধ। জন্মিয়। দিয়াছিলেন | 

বিদ্যবন্থুশীলন সহকারে তীহাঁদিগের সেই সকল মত 
ক্রমশঃ সআজোর সর্বত্র প্রচরজ্ধপ হইয়াছিল । 

তখন জন সাধারণ যদিও আপনাদিগের পিতৃ 

পিতামহাদির ন্যায় দেব দেবীর উপাসনা করিত 

বটে, কিন্ত বাস্তবিক তাহাঁদিগের মনেহ এ ধর্দর 
প্রতি একান্তিক বিশ্বাস ছিল না। কিন্ত মনুষ্য জাতি 

কথন পুকুষানুত্রমে কপট বিশ্বাসে কাল হরণ 

করিতে পারে নাশীঘই হউক বা বিলম্বেই হউক 
৩ 
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অঃত্রিম ভক্তি পরায়ণ, হইবার নিমিত্ত সাধারণ ব্যক্তি 

ব্যহের মনে একান্ত ওৎসুকা হয়। রোম সআজ্যান্তরগত 
লোকের মন যে সময়ে এই অবস্থ্ণপন্ন হইয়াছিল, 

এমত সমরে খ্বষ্ট ধন্ম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয় । 
খ্ষ্ট ধর্ম পচারিত হইতে আর্ত হইলেই 

উহ। জাঁধারণ লোকদিগের পরি:ভীত হইয়াছিল । 

কিন্ত একেবারে হয় নাই-আর প্রধান২ লোক মাত্রেই 
ইহা প্রথমে গ্রহণ করেন নাই । ইহার] যে 
সহজে খষ্ট ধন্ম গ্রহণ করিলেন না| তাহার হেতু 

দ্ুই | প্রথমতঃ উন্নত পদস্থ লোক মাত্রেই হঠাঁৎ 
জাতীয় ধর্ম ত্যাগ করা উচিত বোঁধ করেন না। 

বিশেবতঃ যাহাদিগের ধন জল্পত্তি থাকে ভীহার! 

ধর্মা-ভ্রক্ট হইয় রাজকীয় ধর্মের অন্যথাঁচরণ করিতে 
সন্দেহ করেন । দ্বিতীয়তঃ রোমীয় শরসন-প্রণালী ও 

রোমীয় পম্ম-প্রণাল পরস্পর সম্মিলিত হইয়াছিল | 

ম্তরাৎ রোমের ধর্ম পরিবর্তিত হইলে রাজ্য শাদ- 

নের রীতিও পরিবর্তিত হইবার সম্ভাবনা ২ স্ব 

তা যাহাদিগের হত্তে শাঁদন কর্তৃত্ব সমর্পিত 

হিল, উহার! যাহাতে খু ধর্ম এবল হইতে 
ন। পায় বিবিধ [বধানে এমত বত্বই করিতেন | কিন্ 

সন্ত করিলে কি হইবে? মানুষের চেষ্টায় কখনও 
নৈমগিক লিয়মের অনাথা হইতে পারে না। 

রোঘীয়দিগের মাঁলন ভূমি দার্শনিক প্ডিতগণের 
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ধত্বে বহুকালাঁবধি 'অনুশ্থিত ক্ষেত্রের ন্যায় হইয়া- 
ছিল, সমুচিত.সময়ে উহাতে পর্মী-বীজ উপ্ত হইলে 

তাহা অস্করিত হুল এবং সহজ প্রতিবন্ধক 

সত্বেও মেই অঙ্ক, র সতেজে উদ্ধত হইতে লাগিল । 
কিন্তু অগব্টসের সময়ে ইহ্ছার কিছুই হয় নাই। 
তৎ্কালে হরেন্, বিল এভৃতি মহা কবিগণ--লিবি, 

সালষ্ট প্রভৃতি ইতিহাস বেতৃগণ-আশ্রিপণ এবহ মি- 

সিনাস্_ প্রভৃতি সুবিজ্ঞ রাঁজ নীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা অগষ্ট- 
সের সভার রত্বু স্বরূপ হুইয়1সেই সময়কে উজ্জ্বল ক- 

রিরাছিলেন। ধাহাহউক, অগক্টস্স্বয়ং সাঁতিশয় বিচ- 

ক্ষণত সহকারে রাঁজা পালন করিয়। পরে নিজ পৃতী 

লিবিয়ার পুর্ববস্বামীর)ওরষ পুক্র টাইবিরিয়স্কে রাজ। 
ভার সমর্পণ করিয়। লেখকান্তর গমন করিলেন | এস্কলে 

ইহ? বলা আবশ্যক যে, তাদৃশ লৌভাগ্য-শালী অগ- 
ফটম্ও নিজ কলত্রাদির ভ্রষ্টাচর প্রযুক্ত সমূহ মীন- 

নিক ক্লেশে জীবন যাপন করিয়াছিলেন । অর্থ সম্প- 

ভ্তি, প্রভৃতী, বিবেক শক্তি থাকিলেই ষে মন্ুযাগণ 

সুখ ভাগী হইতে পারেন এমত নহে । রোমীয়দিগের 
মধ্যে যদ্দি পূর্বের ন্যায় জ্বধর্ম পরায়ণত1 এব তেজ- 

শ্বিত। থাকিত, তাহ! হইলে তথাকাঁর সদ্বংশজাঁতা 

কুলবঙ্গনাগণ কখনই ভ্রষ্টীচার হইতে পাঁরিতেন না, 

অধিকাংশই লুক্রিশিয়র তুল্য সাধীস্বভাব থাকিতেন। 
কিন্ত তাহ! হইলে অগস্টনও রোম নাআীজোর সম্রাট 
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হইতে পারিতেন না--যে অধন্র্মার প্রাঁবল্যে তিনি 

জন্থা ভূমির স্বাথীনত1 বিনষ্ট করেন তাঁহার প্রভীবেই 

লিবিরা] এবং জুলিয়া গ্রভৃতি বাজবাঁলাগণ ম্বহ 

সভীত্বে জলাঞ্জলি দেন। 

অগ্ষ্টমের জীবিতাবস্থায় ও তাহার মৃতার 

কিয়গুকাঁল পর পর্যন্তও টাইবিরিয়স্ অতি সতৎ্লো- 
কের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন । এঁ সময়ে তী- 

হার অসচ্চরিত্রের কোন. চিহ্ুই প্রকাশ পায় নাই । 

কিন্ত সেজানস নামক এক ছুরাত্মা তীহার মন্ত্রী হইলে 

পর তিনি ষ্পরোনাস্তি অত্যাচার করিতে আরম্ভ 

করিলেন । পরিশেষে তীহাঁর ভ্রাতৃষ্,ভ্র কালি- 

শুল। তীহার প্রাণ বধ করিয়। রাজা হইলেন। 
টাইবিরিয়সের রাজাকালে গিশুখষট কশে বিদ্ধ হ- 
ইয়া প্রাণত্যাগ করেন। টাইবির্রিয়দ্ম উহার 

অলেধলিক কীর্ভিকলাঁপের বিবরণ শ্রবণ করিয়। 
উহ্ণাকে দেবতা বলিয়া পুজ। করিতে আদেশ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু মেনেটরদিগের অনভিমত 

হওয়াতে খুষট, রোমীয়দিগের দেবতা শ্রেণী সম্তভুক্ত 
হইতে পাঁরেল নাই | টাইবিরিয়জের উত্তারাধি- 

কারী কাঁলিগুল। যে, কি পর্যান্ত দুরত্ব ছিলেন তাহা 
বাক্য দ্বারা প্রকাশ কর] যায় না। তিনি যেমন 

লম্পট, তেমনি ওদরিক, তেমনি গর্ধিরবিত স্বভাব, 
এবং তেমনি নিষ্ঠ,র ছিলেন। ফলতঃ তাহার অতি- 
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আঁনুষ দেরাত্ব্য দর্শনে কোঁন২ ইতিহাঁস বেত্তা বোঁধ 
করিয়াছিলেন যে, কাঁলিগুল। ক্ষিপ্ত ছিলেন। বস্তৃতঃ 

এঁকাঁধিপত্যরূপ উচ্চ পদারূট হইলে সুবোধ বাক্তিরও 

বুদ্ধ বিচলিত হইবাঁর সম্ভাঁবন1| অতএব কালিগুলার 
যে ধীশক্তির মালিন্য জন্মিবে ইহতৈে আম্চর্য্য কি। 

যাহা হউক, অগফ্টস্*ইটালীর লোক সকলকে দমন 

করিয়। বাখিবাঁর নিমিত্ত এ দেশের নানা নগনে 

প্রিটোরিয়ান নামক এক দল সেনা সংস্থ্বাপিত 

করিয়া ধান। ইহারা অন্যান্য সেনার দ্বিগুণ বেতন 
পাইত এবং অন্যান্য প্রকারেও সমাদৃত হইত । 
টাইবিরিয়স্ ইহাঁদ্দিগকে রোমের নিকটে আঁনিয়। 
অবস্থিত করাইয়াছিলেন | এক্ষণে তাহারাই কালি- 
লার বিকদ্ধে গাঁত্রোথান করিয়। ভীহাঁকে নস্ট 

করিল এবং তণ্পরিবর্ত্ে তাহার খুল্লতাঁত ক্লডিয়ম্কে 

লিংহসান প্রদান করিল । ক্রভিয়স্ নিতান্ত মন্দরূপে 

রাজ্য করেন নাঁই। তিনি স্বয়ং অতিশয় মুখ ছিলেন 

বটে, কিন্তু তাঁহার সেনাঁপতিগণ নাঁনা দেশে রোমীর- 

দিগের শক্রে সমস্তকে দমন করিয়। রাজ্োর বিস্তার 

রদ্ধি করিয়াছিলেন 1 বিশেষতঃ ইংলপ্ডের অনেক এ্র- 
দেশ এই সময়ে বিজিত হয়। বাহিরে এইরূপ গোৌঁরৰ 

হইতে ছিল, কিন্ত রোমে অত্যাচারের পরিসীমা? ছিল 
ন1। এই সময়ের ভ্রষ্টীচারের কথাই ব1কি বলা ধাঁই- 
বেক। এই মাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে, মআঁটের 
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পত্রী মিলালিনা সআট বর্তমাঁনেই উপপত্তির সহিত 

আপনার বিবাহ নির্বন্ধ করিলেন । রোমের সকল 
লোক দেই বিবাহ দর্শনার্থ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। 
রাজ রাণীর ষে রীতি, রাঁজসভাস্থ ভদ্রলোকের! 

প্রথমেই তাঁহার অনুকরণ করিরা থাকেন । ক্রমে 
সর্বসাধারণের মধ্যেও সেই রীতি প্রচলিত হইয়। 

পড়ে । অতএব তত্কালে রোমের কুলাঙ্গনাগণের 

যে কেমন ভ্রষ্ট ব্যবহার হইয়| উঠিয়াছিল তাহা। 
সহজেই বোধগম্য হইতে পারে । বোথ হয়, তেমন 

কদাচার আর কোথাও কখন হয় নাই । ক্লডিয়ন 

এ রাজ্বীর প্রাণ বধ করিয়া ভ্রাতুক্কন্যা আক্রি- 

পিনার পাণিহণ করিলেন। আহ্রিপিনার পুর্থ 

স্বামীর ওরযজাত নিরে! নামক এক পুত্র ছিল। 

তাঁহাকেই' বাজ্য দিবার মানসে রাজপত্বী সআ্াটকে 
বিষ পান করাইয়। নষ্ট করিলেন । নিরে। অব্যাঘাতে 

রাজ। হইলেন। ইনি মেনেক নামক এক জন প্রনিদ্ধ 

দার্শনিক পুতের শিবা ছিলেন । কিন্ত ইনি রাজ। 

হইয়। দার্শনিকের ন্যায় কেন বাবহারই করেন নাই। 
কিন্ত দি কেবল পাপ পুণ্যের ইতর বিশেষ ন1 করাই 

দার্শনিকের ধর্ম হয়, তাহা হইলে সম্যক প্রকারেই 
সেই ধর্ম প্রতিপালন করা হইয়াছিল । তিনি পিত। 

মাতার এপাণ বধ করেন এবং পরে মভ শব দর্শনে 

ত€ সৌন্দষ্যে বিমুগ্ধ হইপ্বান্থিলেন। শুক সেনেকাও 
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উহ কর্তৃক হত হন এবং লুকান্ নামক প্রসিদ্ধ 

কবিও ভীহার ক্রোধভাজন হইয়। প্রাণ বিসর্জন 
করেন। কথিত আছে, ইনি একদ1 রোম নগরে 
অগ্নি প্রদান করিয়। 'তাঁশক।লিক নাগরিক বর্গের 

কোলাহল এবং আরর্তম্বর শ্রবণে অতীব আনন্দিত 

হইয়1 বেহীল। বাজাইয়াছিলেন এবং পরে এ অগ্নি 

খঙ্টানেরা দিয়াছে, এই কথ। বলিয়া তাঁহাঁদিগের 
শত২ ব্যক্তিকে নানা প্রকারে যন্ত্রণা দেন | কাহাঁকেও 

হিং জন্তর মুখে নিক্ষেপ করিতেন, কাহাঁকে? 

জলন্ত ছুতাঁসনে আর্তি দিতেন, কাঁহাঁকেও 

ক্রুশেবিদ্ধ করিয়। মারিতৈন, আঁর কতকগুলির গাত্রে 
ছিদ্র করিয়। দিয়। দেই সকল ছিদ্রে জ্বলন্ত বর্তিকা 
প্রবিষ্ট করত রাত্রিকাঁলে প্রকাঁশা রাজপথে দণ্তাঁয়- 

মাঁন করিয়। রাখিতেন। কথিত আছে, খুষ্টধর্ম্ম গ্রবর্তক 
স্ুবিখ্যাত পীটর এবং পল ইহাঁর। উভয়েই নিরোর 

সময়ে বু যন্ত্রণা সহ্য করিয়। লেকিকী লীলা সন্করণ 
করিরাছিলেন। এইরূপ দৌরাত্ম্য করিয়া সমুদার 

সাআীজ্যের লোককে একান্ত উত্তেজিত করিলে পর 
গবল্বা নামক এক ব্যক্তি বিদ্রোছে প্ররভ্ত হইলেন 

এবং নিরোঁকে সংহার করিয়1 স্বয়ং নিংহীসনা- 
রেহণ করিলেন । 

এই সময়াঁবপ্ি অগস্টসের বংশে আর সাআজা 
রস্থিল না। ভগষ্টসের পর যে ব্যক্তি রোমে 



৯৯ রোমের ইতিহায 

সঞ্ট হইয়াছিলেন তীঁহাদিগের চরিত্র পর্ধ্য" 
লোৌচন1| করিলে কাহাঁর মনে ভয়ের উদ্রেক না 

হয়? ইঙ্া্দিগের চরিত্র পাঠ করিয়! অবশ্যই ননেহ 
বোধ হইয়া! থাঁকে যে, ইহ্ারীও আমাদিগের ন্যায় 
মনুষা ছিলেন-ইহাদিগের অন্তঃকরণে যে সকল 

পাপ ও পুন্যের বীজ ছিল, আমাদিশের মনেও সেই 

ৰূপ সমুদয় পাপ এবং পুশ্যের বীজ আছে । অত- 

এব ইহার, ষখন এমত ছুরাচার হইলেন তখন 

আমরাও যে, কখন তাহা না হইতে পাঁরিব তাহার 
প্রমাণ কি? এই ভাঁবিয়। মনোমধ্যে যঘন কোন কুপ্র- 

বৃত্তির উদয় হইবে তখনই তাহা দমন কর। উচিত । 

যেহেতু প্রশ্রয় পাইলে এ কুপ্ররত্তির ছারা আমর। ক্র- 

মশঃ তাঁদৃশ ছুর্দীশপন্ন হইতে পাঁরি। অপরন্ত এ সকল 
নারকীদিগের চরিত্র পাঠ করিয়া কাহার মন হইতে 
আত্মশ্লীঘ। দূরীভূত না হয় এবং স্বর্গ নরক যেছুইই 

আছে তাহ! প্রত্যক্ষ প্রমাণের ন্যার স্পন্টীক্কত না৷ 
হয়? ৃ 

কবীর. 

অস্টম অধ্যায় । 
[ গাঁল্ ব।--*ওখে|ভিটেলিয়স--ভেস্পেনিয় ন--টাইটস- 

ডেোমিনিয়ান 1] ্ | 

গাল বা স্পেইন্, প্রদেশের শাসনকর্তী ছিলেন। 

ত্রিটোরিয়ান্ সেনলাগণ উীহাকে লাআজ্য প্রদাশ 
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করিবার নিষিত্ব প্রস্তাব করিলে সেনেট্ সভা তা- 

হাতে জম্মত হইয়াছেন শ্রবণ করিরা তিনি লুনি- 
টে,নরার শাসনকর্তী ওথোকে সমভিব্যাহারে 

করিয়া সত্বরে রোম নগরে আসিয়া উপ- 
স্থিত হইলেন | কিন্ত প্রিটোরিয়ান্ সৈন্যগণ 
তাহাকে যে জাশয়ে রাজ্য এদান করিয়ছিল 

তিনি তাহাদিশের সেই আঁশ! সফল করেন নাই। 
তাহাদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া দূরে থাকুক, যাহাতে 

উহা রা নুব্যবস্থিত এব স্শিক্ষিত হয়, গাঁল্ব। নির- 

স্তর এইরূপ যত্বই করিতে লাঁখিলেন। তাহাতে 

উদ্ধতস্বভাঁব উসন্যগণ সপুক্্ তাহাকে নিহত করিয়! 
ওথোকে রাঁজ্যভার অর্পণ করিল । ওথে। -রাজ। 
হইলে রাইন্ নদীর তীরবর্তী রোঁমীয় সেনা সকল 

উহার অধীনত স্বীকার করিল না| উহ্থারা 
আঁপনাদিগের মেনাপন্তি ভিটেলিয়স্কে সআট্, 

পদবী প্রপ্ণান করিয়া রোম নশগরাভিমুখে যাত্রা 

করিল । উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ হইল । 
কিন্ত নিরন্তর নমরক্রেশ জহিফু রাইন্ নদীর তীর- 
বস্তর্ঁ উসন্যগণ, নিতান্ত প্রশ্রয় প্রাপ্ত স্থখভোগী 

প্রিটোরিয়ধন্দিগকে পরাভিব করিল । ভিটেলিয়স্, 

রাজ]! হইলেন । ইহীর ন্যায় নীচ প্রক্ুতিক, নিতান্ত 
আবজ্ঞাস্পদ কোন ব্যক্তি আর কখন রাজাসন অপবিত্র 

করেন নাই | প্রদেশ শ।সনকর্তীরা। অনেকেই ইহার 



১৪ রোগের ইতিহাস । 

বশন্বদ হইয়, থাকতে অন্ধীকার করিলেন । বিশেষত: 
জুডিয়ার শাননকর্ত। ভেম্পেসিয়ন আপন পুক্্র টাই- 
টের প্রতি য়িভছদীদিগের সহিত যুদ্ধের ভারাপ্পণ ক- 

রিয়া রোমের অভিমুখে সৈন্য এেরণ করিলেন। 

অন্যান্য প্রদেশ শাসন কর্তুগণ ভেস্পেসিয়নের 

জহকাঁরিতা করিতে লাগিলেন এবং তাহার এক 

জন মুখ্য সেনাপতি ভিটেলিয়সের সেনা সমৃহকে 

সম্ম,খ সংগ্রাম পরাভর প্রদান করিলেন । ভেষ্পে- 

সিয়ন্ বাজ হইয়! অতি উত্তমরূপে রাজ্য পালন 

করিয়াছিলেন। তিনি সাতিশয় গুণপক্ষপাতী ছি- 

লেন | গুণবান ব্যক্তি মাত্রকেই সমাদর করিয়। পেনে- 

টর পদাভিবিভ্ত করিতেন; তীহারা প্রকৃত রোনীয় 
হউন বানা হউন তাহ। বিচার করিতেন ন: | পুর্ব 

দুষ্ট রাজার চর রাখিয়! লোকের রহজ্যানুসন্ধীন করত 
জনগণকে বিবিধ প্রকারে পীড়। দিতেন । ভেস্পেসি- 
য়ন একেবারে,সকল চরকেই রাঁজকাঁ্্য ছইতে দৃরী- 

ভূত করিলেন । খৃষ্টান এবং ভাঁক্ত দার্শনিক পণ্ডিত 
উভয় প্রকার লোকের প্রতিই তীহখর দৃঢ়তর বিদ্দেং 

ছিল। ইহীর সময়ে টানিটস্নাঁম। সুবিখ্যাত ইতি 

হাসবেত্ী প্রাছুভূতি হন। টানিটনের পূর্বগন্ত 
পুরাবিদগণ কেবল সুপ্রণাঁলী ক্রমে পুর্ঝ বৃত্তান্ত সমত্ত 

বর্ণিতকরাকেই আপনাদিগের রচনার মুখ্য উদ্দেশ 
নিশ্চয় করিয়াছিলেন। উালিটসের গ্রন্থে পুরারত্ত ষে 
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করিয়া ডেখমিসিয়ান্ পর্য্যন্ত ষে কয়েকটী রাঁজ।র বি- 
বন্ধণ উল্লিখিত হইল ইহারা রোঁশীয় পুরারভে 

দ্বাদশ সীজর নামে বিখ্যাত । ইইখদিগের মধ্যে 
গ্রথম ছুই জন আর ভেস্পেসিয়ন্ এব টাঁইটস, 
সর্ধশুদ্ধ এই চারিজন বতিরেকে অপর সকলেই অতি 

পপাত্া এবং ইক্জ্রিয়-পরাঁয়ণ ভেল। ইহারা না 

করিয়াছিল এমত চুক্কর্ই নাই | ছুষ্টলে।ক, নিরষ্ক,শ 
একাঁধিপতা শক্তি প্রাপ্ত হইয়া যে কত দূর পর্ষান্ত 
অনিষ্টকারী হইতে পারে, ইহারা তাহা স্পষ্ট 

প্রকাশ করিয়াশিয়ছে । কিন্ত এক্ষণে ষে কয়েকটা 

সয্াটের বিবরণ লিখিত হইবে তাহার! সাঁধুশীল 
বলিপ্প1 পুধাঁরত্তে বিখাখত হইক্বাছেন । ইস্গাদিগের 
চব্বিত্র পর্যালোচনা করিয়! দেখিলে আবার ইহাই 
স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, সাঁধুশীল ব্যক্তিরা একাধ্ি- 

পতা শক্তি প্রাপ্ত হইলে পবিত্রভার পরাকান্ঠ। 
প্রদর্শন করিতে পীরেন | ডোঁমিসিয়ানের মৃত্যুর পর 
নর্র্ব। নামক এক জন ধার্মিক সেনেউর ঁআঁজা- 
ভিবিক্ত হইলেন । ইনি প্রজার হিতচেক্টায় বথাদাধ্য 

তত্ব করিয়। পরিশেষে বার্দক্য প্রযুক্ত পরিশ্রমে 

অক্ষম হওয়াতে টেজাঁন নানক একজন স্পেইন্ 

জান সুসাঁধু সক্ষম ব্যক্তিকে আপনার সহকারিতায় 

নিঘুক্ত করেন। অত্যপ্প কাল পরেই নর্ধা পর- 

লোক প্রাপ্ত হইলেন । তখন ট্জান্ রোম সাআজ্যের 
৯ 
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আদ্দিতীয় অধশ্বর হইয়। এমত বিচক্ষণতা সহকারে 

রাজকাধ্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন যে, সকলেই 
একমত হইয়া তীহাকে, সর্ষোৎক্ল, এই মাহমা- 
স্চক উপাধি প্রদান করিল। টেজান্, বিদ্বান 

লোকের সমধিক গেখরব করিতেন । ইতিহাসবেত্বা 
টাসিটস্, মহামহোপীধ্যায় প্লিনি ও জীবনচর্লিত 

রচয়িত। প্লটার্ক ইহারা টেজানের বন্ধু ছিলেন। টে 
জান বালক বাঁলিক। কুলের বিদ্যাশিক্ষার্থে অনেকা- 

নেক বিদ্যালয় সংস্থা পত করেন; বিজয় স্তস্ত এব 

বিজর তোরণ সমস্ত নিম্মণ করিয়। নগর স্থশোভিত 

করেনএবং বিবিধ পুম্তকাগার অংস্থাপিত করিয়া! 

লোকের বিদ্যোন্নতির সন্ুপাঁয় করিয়া দেন। ডোমি- 

দিগ্নান্, ডেনিউব্নদীর উত্তর পারবত্বশ্শ ডেলীয় জা- 

তির নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়। তাহাদিগকে বর্ষে 

কর প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন । টেজান 
তাদৃশ অপমান সহ করিতে ন। পারিয়া সটসন্যে 
এ অসভ্য জাতির বিকদ্ধে যাত্র। করিয়াছিলেন 

এবহ ডেনিউব নদীর উপর একটা প্রস্তরময় সেতু 

নিম্মাণ করাইয়। পরপারে উত্তীর্ণ হওত ডেসীয়- 

দিগকে সম্যকরূপেই পরাভব,. প্রদান করিয়া 
ছিলেন। ইহার পর পায় জাতীয়ের। পূর্বদিকে 
উপদ্রব করাঁতে ট্জোন্, তাহাঁদিথের পতি যুদ্ধ 
যাত্রা করেন ! এই খ্ুদ্ধে টাইঞ্ীস্ নদীর তীর 
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পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ রোনীয়দিগের অধিত্ত হইল। 
টেজানের পত্বী গ্রাটিনা এবং ভগিনী মার্সিয়ানাঁর 
চরিত্র অতি পবিত্র ছিল। উীহাদিগের দৃষ্টান্তানু- 

গামী হইয়। রোমের কাঁমিনীগণ পুনর্ধার স্পথাৰ- 
লম্থিনী হইতে লাঁণিলেন। এইরূপে সর্ববতোভীবে 
স্বদেশের উপকার সাধন করিয়। মহাত্মা টূজান্ দেহ 
ত্যাগ করেন। তীহার পোষ্যপুন্র হাডিয়ীন্ ততক্ষণ?ৎ 

উহার পদাভিবিক্ত হইয়া! রোমে আগমন করিলেন। 

জুলিয়স্ সীজরে এবং অগ্্উসে যেন্ূপ চরিত্রের ভেন 
হিল, ট্টজানে এবং হাঁডিয়ীনেও সেইরূপ ভেদ 

লক্ষিত হয়। টেজান্ যবদ্ধবীর ছিলেন-তিনি রাজ; 
বিস্তৃভ করিয়। যান, হাডিয়ীনযুদ্ধাদি কর! বড় তাল 

বাঁমিতেন ন; তিনি ট্জানের বিজিত কৌঁন২ দেশ 
পুনর্ার পরিত্যা করিয়। অবশিষ্ট ভাঁগকে দৃঢ়ী- 
ভূত, করিবার ফত্ব করেন। ইনি সাআাজোর সকল 

এপ্রদেশেই পাদচাঁরে পর্যটন করিয়া বেড়ীইতেন 
এবং যেখানে গমন করিতেন যাহাতে জনসাধা- 

রণের বিশিষ্ট উপকার দর্শে এমত কীর্তিচয় সং- 

স্থাপিত করিতেন । ইনি বুটন দ্বীপে গিয়! উত্ত- 

রাঞ্চল নিবাসী স্কটদিগের দেখরাত্ময নিবারণার্থ 
যে সুবিস্তৃত্ত প্রাচীর নির্দমীণ করিয়। বান, স্কটলগ্ডের 

মধাভাগে স্থানে অদ্যাপি তাহার ভগ্মাবঘশেষ 

দৃট হইয়া থাকে। হাঁভিয়ানের সময়ে জুরুত্তি 
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ইনুদীর1 পুনর্কর বিদ্রোহাঁচরণে প্রবৃত্ত হইয়্ধছিল 
তাহাতে হাঁনড্য়ান উহাদিগের যত্পরোনণস্তি 

দুর্দশ। করেন এবং ইনুদী জাতিকে একেবারে বিৰা- 

সিত করিয়। আপনার সুবিস্তৃত সাআজ্যের লীনা 
স্থানে বিকীর্ণ করিয়া দেন। সেই অবধি ইনুদী 
গণ স্বস্থান ভ্রষ্ট হইয়া কবে তাহাদিগের অবতার 

ভূতলে জন্মগ্রহণ করিবেন এবহ তাহাদিগকে পুনব্ধার 

ন্বদেশে লইয়! সংস্তাঁপিত করিবেন,পুকধানুক্রমে ই- 

হাই প্রতীক্ষা করিয়। আজিতেছে। হাঁড়িয়ানের মৃত্যু 

হইলে তীহার পৌঁধ্যপুক্র আন্টোনাইনদ্ রাজাসন 

প্রাপ্ত হইলেন । ইনি হাভ্য়শনের শেষদশা কত দুক্ষম্ম 
সমস্তের দোঁষ সংশোধন করিবার বিশিষ্ট ষত্ব করি- 

যাছিলেন বলিয়া লোকে ইহাকে পাইয়স্ অর্থাৎ 

পিতৃভক্ত এই উপাপ্ি প্রদান করে। পাইয়স্ 
প্রজা সকলকে সম্পূর্ণরূপে সুখী করিয়াছিলেন এবং 

বিশিষ্ট যত্ত করিয়া! সাজাজ্য মধ্যে শান্তিরক্ষা! করিয়া- 

ছিলেন | রোমে জেননস্ দেবের যে মন্দির ছিল তাহার 

দ্বার যুদ্ধকালে উন্ম,ক্ত এবং জদ্ধির সময়ে কদ্ধ থাকিত। 

রোমের পীরভ্তীবধি সেই দ্বার একবার হুমার অনয়ে, 
দ্বিতীয়বার অগষ্টসের সময়ে আর তৃতীয়বার এই 

পাইয়সের সময়ে কদ্ধ হইয়াছিল । পাইয়সের মৃত্ত্ু 
হইলে পর তাঁহার পৌধ্যপুত্র মার্কর-অরেলিয়স্- 

আন্টোনাইনস্ রৌন সাআজ্যের মিংহাননে আঁরৌ- 
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ছণ করিলেন । প্রাচীনকালে ধর্ম্মের আধিকা ছিল কি 

এক্ষণে ধর্মের আধিক্য হইয়াছে এই তর্কের মীমীং স। 

করিবার নিমিত্ত ক্ষৌন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন য়ে, 

পুর্ককালে যদিও আঁন্টোনাইনস্ ও আর ছুই এক 
ব্যক্তি সাঁধুশীলতাঁর একশেষ করিয়। গিয়াছেন বটে, 

আর যদিও তাদৃশ ব্যক্তি কেহ ইদানীন্তন ভূমগুপে 
জন্মগ্রহণ করেন নাই, তথাপি ইহ। অবশ্যই ব্ল। 
যাইতে পারে ষে, পর্বাপেক্ষা এক্ষণে ষেনন বিদ্যার 

চর্চ4 সবর্কপাধাঁরণ প্রচছলত হইয়াছে, তেমনি সাধা- 

রণতঃ ধর্মাকার্যোরও আধিক্য হইয়াছে,তাহার মন্দেহ 
নাই | পুর্সোক্ত প্রন্থকর্ত(র এই সিদ্ধান্ত পাঠ করি- 
লেই আন্টোনাইনস্ ষে কিরূপ ব্যক্ত হিলেন তাহু। 

স্পষ্টরূপে অনুভূত হইবে । তিনি আপন বিশাল 
সাআজ্যকে নিজ গৃহ স্বরূপ বোধ করিতেন--তত্রত্য 
যাবতীয় মন্গুজগণ তাহার নিজ পরিবার .ম্বরূপ 
স্্রেহপাত্র ছিল। সকল ব্যক্তিরই দুঃখে তি'ন জম- 

দুঃখিত প্রকাঁশ করিতেন । বস্তুতঃ যদি উীহার 

ন্যায় ভূপণলগণ জর্ধত্র একাধিপত্য শক্তি প্রাপ্ত হন 

তবে কোঁন শাসন প্রণীলীই ভীহাদিগের শাদনের 
অপেক্ষা অণ্ধকতর প্রশংসনীয় হইতে পাঁরে ন.। 
আ'ন্টোনাইনস্ স্বয়ং একজন প্রধান দার্শবিক 

পণ্ডিত ছিলেন। তিনি “স্বচিন্ত।” ইত্যাভিধেয় একখানি 
গ্রন্থ রচনা করিয়। গিয়ছেন। তৎ্পাঁঠে উহার 
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প্রতি সফলেরই অন্তঃকরণে অতি প্রগাঢ় ভক্তিরসের 
আবিভীব হয় । আন্টোনাইনস্, ফটোইকু. মহাবলম্বী 
ছিলেন | স্টোইকদিগের মত গ্রীক পণ্ডিত চিজনে। 
কর্তৃক প্রণীত । জিনোর মতে পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ 

ইত্যাদির কোন প্র্কত বিভিন্নত1 নাই । ছুঃখ 
হইলে কাতরতী। এ্রকাঁশ করাই পাঁপ। আর সুখ 
হইলে আনন্দিত হওয়াই অধন্মী। সকল অব- 
স্থাতেই নির্কিকৃত চিত্ত থাকা ধর্মের এক মাত্র 
লক্ষণ | খের চেষ্টা করা অকর্তব্য, ছুঃখনিবাঁরণের 
যত্ব করাও অন্ুচিত। ঈশ্বর যাহা করিতেছেন 

সকলই আঁমাদিগের ভালর নিমিত্ব, এই বিশ্বাস 
দৃঢ়তর করিয়া ক্রমশঃ শীস্তি পাঁইবাঁর চেষ্টা 
করাই জ্ঞানীর কম্ম। আন্টোনাঁইনস্. এই ফৌইক্ 
মত পরিগ্রহ করিয়া আপনাকে জমুদায় ইজ্িয় 
সুখে বঞ্চিত করিয়াছিলেন । কিন্তু আপনার প্রতি 

পঁকষ ব্যবহার করিয়ও অন্যান্য সকলের প্রতি 

নিজ নৈসর্গিক কোৌমলত এদর্শনে ক্রেটি করেন 
নাই । যাহ। হউক, আন্টোনাইনসের চরিত্র পীঠে 
এই একটী শিক্ষা পাওয়া যায় যে, অতি মন্দ সম. 

যেও, দেশের অবস্থা অতি অপক্কষ্ট হইলেও, 
আশচাঁর ব্যবহণর অত্যন্ত ভ্রষ্ট হইয়া গেলেও? আর 
একা ধপতা রূপ অতি দোষাবহ উন্নত পদ্বাভিষিক্ত 
হইলেও, সাধু ব্যক্তিগণ ল্য স্ব চেষ্টায় ধর্মাশীল, সদ- 



সমাট আশপ্টোনাইনস 1 ১০৩ 

চার, সান্তশীল এবং পরছিটতবী হইতে পারেন 1 
পাইয়সের সময়ে বনকাল যুদ্ধ বিরাম থাকাতে 

রোঁমীয় টসন্যগণ হীনশিক্ষা) এবং হীন সাহস হইয়া 

পড়িয়াছিল। স্ততরাৎ রোমের শত্রগণ ক্রমশঃ 

প্রবল হইয়া একেবারে সাআজ্যের চতুর্দিক আক্র- 

মণ করে। আকোনাইনস্জ্ঞানের চচ্চ। করিতেন 
বলিয়] যে, কর্মে অনিপ্ুণ ছিলেন এমত নহে । তিনি 

যুদ্ধ করিয়। সকল শত্রু নিবারণ করিলেন- বিদ্রোহী 

দলকে দমন কর্রিলেন--নিজ সৈন্যগণকে স্শিক্ষাঁ- 

সম্পন্ন করিলেন_ এবং সমুদয় সাঁআজ্কে উপশান্ত 

করিয়] ১৮০ পর খৃষ্টাব্দে লোকান্তর গমন করিলেন | 
বাকী ক... 

লগ অধ্যায় 

[ কহোভস--প্টটীনাকস--জ্লিষ'নস্-দিপিরসৃ- কালা" 
কাল্ল -মক্রাহনসশ-ছলাগ্বানালম্--আলেকঞ্জাণতর ভি পস- 

মাটিসিনিন্--মাকলা ইমস্, বাশবাইনস, গ£ভয়ান--ক্িলি প-, 

সিন্সয়স-গালল-এমেলিয়ানন--ভালেরি যান-দাজিএনল -- 
ভ্রি্শদ্দুরাচারের অধিকার-_-ক্ডয়ম _অবেলিয়ল--িনে - 

বিয়.-+5.সিটশ্--ক্রোরিয়' নত 1াবল,- হার স-নুমিতর শি, 

"ক রিনস.- ও “ক্রলিয়ান্ ' ] 

যেমন প্রাণি-দেহের উৎপত্তি, রদ্ধি, সামাবস্থা। 

হ্রাস এবং বিনাশ হয়, তেমনি জাতি এবং জন- 

পদেরও ক্রমশঃ এসকল অবস্থা হইয়া থাকে। 

রোশীয়দ্িগের ব্লদ্ধিকাঁল ীজরের সময় পর্য্যস্ত-_ 
সাঁমা+বস্থা অগফনস্ হইতে আন্টোনাইনসের কাল 
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পর্য্যন্ত--ইহাঁর পর হ্থাজের সময় উপস্থিত হইল | 
হামের দশী অতি দুঃখের দশী1। তত্কালের 

ইতিরন্ত পাঠে কৌন ক্রমেই সুখোদয় হইবার সম্তভ।- 
বনা নাট । আন্টোনাইনসের অধষোগায সন্তান 

কমোডস্ পিভৃনিংহাসনালেহণ করিয়। রাজকার্ষ্ে 

সনোঁযষোগণ করিলেন নাঁ। রোমে মল্লক্রীড়ার অন্যান্ত 

সমাদর ছিল। সআটু সর্বজন জনক্ষে র্গভূমিতে 
অবতীর্ণ হইয়। পরাক্রীন্ত বল্পগণের সহিত বাহুতুদ্ধ 
করিতেন এবং কখনহ হিহজ্্র জন্কর্দিগকে স্বহন্তে বদ 

করিতেন ; কিন্ত সাতআ্ীজোর কোন শক্র উপস্থিত 

ভইলে যুদ্ধ না করিয়া তাহাদিগকে অর্থ দিয়। 
বিদায় করিতেন | একদা তিনি কতক গুলি লোকের 

প্রাণ বধকরিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগণের নান 

সম্বলিত একখানি নিদর্শন পত্রী প্রস্তুত করিয়া- 
ছিলেন। উহাতে উহার উপপত্বীরও নাঁমছিল। 

সে তক্চু্টে ব্রুদ্ধ হইয়। আপন অনুচরবর্গের দ্বারা 

সম্াটের প্রাণ বধ করিল । 
কমোডসের মৃত্যু হওয়াতে নাগরিক সকলেই 

তুষ্ট হইল এবং পার্টনাক্স নামক একজন ধর্ম্াস্মা 
ব্যক্তিকে সিংহাসনাধিষ্ঠিত করিল। পার্টীনাক্স 

রাজপদ গ্রহণে ইচ্ছ,ক স্থিলেননা। কিন্তু বদ্ধুবর্থের 
অন্থরোধ পরতন্ত্র হইয়। ভীহাকে এ পদ গ্রহণ 
করিতে হইল | কিন্ত প্রিটোরিয়ান সেনাঁগণ অচির- 



সমাঢট নিবিরস্! ১০৫ 

কাল মধ্যেই ভীহাঁকে নষ্ট করিয়। এইরূপ ঘেোষণ। 
করিল যে, যেব্যক্তি তাহাদিগকে অধিক ধন.দিয়1 তুষ্ট 
করিতে পারিবে, তাহারা সেই বাক্তিকেই সাত্রাজ্য 
প্রদান করিবে | জুলিয়ানস্ নামক অতি নীচ গ্রক্ক 

তিক কিন্তু বিপুল ।বভবশালী একব্যক্তি অর্থদান দ্বার! 

তাহাদিগের স্থানে সাআাজ্য ক্রয় করিল। কিন্ত নাগ- 

রিকেরা তাহাতে সম্মত হইলেন না । আর নিরিয়। 

দেশীয় টসন্যগণ আপনাদিগের নায়ক নাইজরকে 

আর ইশ্িরিয়ার মেনা সমূহ মিবিরস নামক এক 

ব্যঙিকে সঙ্াট বলির। প্রচারিত করিল । 1িসবিরস্ 

শীঘ ইটালী আক্রমণ করিয়া জুলিরানস্কে নষ্ট 
কর্রলেন এবং শ্রিটোরিয়ান বেনাগণের গব্বচূর্ণ 
করিয়। নাইজরের 1বকদ্ধে জৈত্র যাত্রা করিলেন। 

নাইজরের সহিত তিনটা ঘোরতর যুদ্ধ হর | শেষে 

দিবিরস্ জরী হইলেন । তিনি রোমে এত্যাগমন ক- 

রিয়। শাসনের রীতি পরিবর্তন করিলেন । দেনেটর- 

দিগের যে ষ্কিঞ্চি« রাজশক্তি ছিল আর তাহাও 

রাখিলেন না এবং প্রেপিনিয়ান আর অপ্পিয়াঁন্ 

নামক ছুই জন প্রসিদ্ধ রাজনিয়জ্ঞ ব্যক্তির সহায়তায় 

ব্যবস্থা প্রণালীও সংশোধিত করিলেন। ইনি 
বলটন দ্বীপে গিয়। কালিডোনীয় জাতির সহিত যুদ্ধ 

করেন এবং এপ্রত্যাগমন কালীন হয়রক নগরে প্রাণ 

পরিত্যাগ করেন! সিবিরসের কাঁরাকাল্ল। এবং গীটা। 



১০৬ রোমের ইতিহাস ৷ 

নামে দুই পুত্র ছিল। কারাকাল্লা! আপন মার্তৃ- 
ক্রোড়ে ত্রাস বধ করিয়। স্বয়ং সমুদয় সাআজ্যের 

অধিপতি হইলেন। ইনি অতি 'ছুরাত্সা ছিলেন, 
কেবল আপনার সুখের দিকেই দৃ্ষি করিতেন,প্রজা- 

বর্গের দশা যে, কি হইতেছে তাহ! স্বপুও একবার 
ভাঁবিতেন না । কিন্ত ইহার একটা কীর্তি অদ্যাঁপি 

সকলের ম্মরণীয় হইয়। আছে। ইনি সাঁআজ্যের প্রজ। 
মাত্রকেই প্রকৃত রোমীয়নিগের তুল্য ক্ষমত। প্রদান 

করিয়। ষান। এখন সেই ক্ষমতীয় বাস্তবিক কাহার 
কোন উপকার দর্শিত না বটে, কিন্ত তথাপি এক 

রাজ্যের প্রজার মধ্যে কেহ জাতিগুণে মান্য আর 

কেহ বা জাতি দোষে অনান্য থাকে, ইহা উচিত 

নহে । কারাকল্লার এই কীর্তি ন্মরণ করিয়া ইহাই 
প্রতীত হয় তে, মাআজোর দৃবস্ছিত বিজিত প্রদেশ 

অথব। উপনিবেশ-বামি প্রজাগণ, একাধিপতি রা- 

জার ষত অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতে পারে, রাজধানীতে 
প্রজাতন্ত্র শীসন-প্রাণালী বলবৎ থাকিলে তাহাঁর। 
কখনই তেমন।জন্ুগৃহীত হয় না| একাধিপতি রাঁজ।র। 

আপনাদিগের নিকটবত প্রজার উৎ্পীড়ন করেন, 

দূরের প্রজাদিগের প্রতি তীহাদ্িগের ভয় থাকে 
না--স্সতরাঁং তাহাদের অপকারও করেন না। 

কিন্ত যেখানে প্রজ। এবল দেখানে শাসন কর্তৃগণ 
দূরস্থিত প্রজার প্রতি অতাচার করিয়। রাজধানীর 



আলেকজাওর নিবিরস? ১০৭ 

প্রজাবর্গকে সন্ভষ্ট রাখিবাঁর প্রয়াস পাইয়। থাকেন। 
কারাকাল্পা! আপন উসন্যগণ কর্তৃক নিহত হন। 

উাহাঁর উত্তরাধিকারী মেক্রাইনস্ মরিটানিয়। প্র- 
"দশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি নীচ লো- 

কের সম্মান বৃদ্ধি করিতেন বলিয়া সকলে তাঁহার 

প্রতি কষ্$ হইয়াছিল । উসন্যগণ আউীঁহাঁকে বিনাশ 
করিয়া ইলাগাবালস্ নামা এক ব্যক্তিকে রাজ্য 

ভার অর্পণ করিল । ইলাগাবালস্ যেমন নিষ্ঠ,র, 
তেমনি অকর্মণ্য, এবং তেমনি ইজ্িয়-পরীয়ণ 

ছিলেন । অীহাঁর কীর্তির মধ্যে আপন মাতামহী 

প্রভৃতি কতিপয় বদ্ধাকে মিলিত করিয়। একটী স্ত্রী- 
সেনেট সংস্থাপিত করেন! উসন্যেরা ইলা- 
গাঁবালসের প্রাণ বধ করিয়া আলেকজাগুর মিবিরস 

নামক কোন সুশীল এক ব্যক্তিকে রাজ্য ভার সমর্পণ 

করেখ এই' সময়ে অর্থাৎ ২২৩ পু খৃষীন্দে আর্ভিসির 
নামক এক জন পাঁরজীক স্বজাতীয়দিগকে উৎসা- 

হিত করিয়া পাীয় রাজাদিগের রাজা নষ্ট করেন 

এবং সাঁসিনীয় বংশ সংস্থাপিত করিয়)। পুনর্ধার 

পারুসা রাজ্য বিস্তার করিবার নিশিত যত্ববান হন। 

রোম সআাটের সাহিত আর্ভিসিরের অনেক যুদ্ধ 
হইয়াছিল । তাহাতে পারস্য সাআজ্য তৎ্কালে 
রোমের দিকে রদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। 
সৈন্যগণ আলেকজাগুর মিবিরসের প্রাণ বধ করিয়! 



১০৮৮ রোমের ইতিসাঁন 

প/ক্সিসিন নামক ভীম পরীক্রম মহা অসভ্য 
থেশ. দেশ জাত এক ব্যক্তিকেই রাজা ভার প্রদান 

করে। আফিকাস্থিত টসন্যগণ তাহাতে জম্মত 
না) হইয়া গভিয়ান্ নামক আর এক ব্যক্তিকে সআট 

পদ প্রীদাঁন করে। কিন্ত গর্ভিযান অতি শীঘই যুদ্ধে 
পরাস্ত এবং নিহত হন। তখন বেমের মেনে- 

টউরেরা মীক্সাঁইমষ এব বাঁলবাইনসূ নাঁমক ছুই 
বাক্তিকে সাআজ্য সমর্পণ করিলেন এবং উষ্বার। 

পূর্বোক্ত গর্ডিয়ীনের পৌধভ্র কনিষ্ঠ গভিয়ানকে আ- 
পনাদিগের সহকারী করিয়া লইলেন | মাঁক্মি 
নিনের মৈন্যগণ ভীহাঁকে পরিতাগ করিল । কিন্তু 

প্রিটোরিয়াঁন সেনারা ইহার অল্পকাল পরে মাঁক্- 

সাইমসু এবং বালবাইনসের প্রীগ বধ করিঘ়। উীহা- 
দিগের সহকারী গর্ডিয়ানকে সাআাজ্যের একাধি- 

পতা প্রদান করিল । গডিয়াম পারস্যের প্রতিকুলে 

বদ্ধ করিতে শিয়।ছিলেন । তথায় ফিলিপ্ নামক এক 

জন আরবীয় লোক ভীহার দ্যা ধ্যক্ষতায় নিযুক্ত 

হইয়। উাহাঁকে নষ্ট করিয়া! অপনি সআট হুই- 

লেন। ফিলিপের সময়ে রোমের আয়ু) সহজ বধ 

পরিপূর্ণ হয় । এই উপলক্ষে তিনি ২৪৯ পঃ খষ্টাব্দে 
অহা সমারোহ করেন । কিন্ত সহত্র করিযও তিনি 

সকল লোকের মনোরঞ্জন করিতে পাঁরিলেন না। 

তিনি ডিলিয়স্ নামক এক জন সেনাপতির মহত 



গেলিয়েনস । ১০৯ 

যুদ্ধে নিহত হইলেন । ডিনিয়স রাঁজা হইয়াই 

দেখিলেন যে, গথ জাতীষেরা ডেন্ুবনদী পাঁর হইয়। 

থেসে প্রবেশ করিয়াছে । তিনি উহাদিগকে পুনঃ 
পরাভূত করিলেন । কিন্ত পরিশেষে আপন সেনা- 

পতি গালজফের শঠতীয স্বয়ং সপ্ুুক্র নিহত হইলেন | 

গীলস্ রাজ। হইলে রোম জাঁজআাজ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর 
মারীভয় উপস্থিত্ত হইয়াছিল । আউাহাঁর সেনাপতি 
এমেলিয়ানস, গথ জাতীয়দিগকে পরখজয় করিয়া 

আপনি রাজপদ গ্রহণ করেন । কিন্ত তিনি অত্য- 

স্পকাল মধ্যেই আপন ইসন্যগণ কর্তঁক হত হইলেন। 

ইহার পর ভালেরিয়ান্ নামক এক জন সুবোধ ব্যক্তি 

রাজ] হইয়] রাজকার্ধ্য স্তশু্ল করিবখর নিমিত্ত 
বিশিষ্ট যত্তব করিয়াছিলেন । কিন্ত পারস্য রাজ সের্প- 

রের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়। তিনি নিহত হন । ক- 

খিত আছে, তিনি সেপর কর্তৃক য্পরোনাস্তি অপ- 

মান গ্রস্ত হইয়াছিলেন। সেপূর ভলেরিয়ানের পৃষ্ঠ 
দেশে পদার্পণ করিয়া আপন বাজি পৃষ্ঠে আরোহণ 
করিতেন; অশ্ব'বতরণ কাঁলেও রোম সাত্াটের উপর 

তাহার পদার্পণ হইত । ভালেরিয়ানের পর তী- 
হার পুভ্ত গেলিয়েনস্ রাজা হইয়। কিয়শকাঁল রাজ্য 
শাসন করিয়াছিলেন । তিনি নিতান্ত মন্দলোক 

ছিলেন না 4 কিন্ত তীহাঁর একেলার যত্বে কি হইবে? 
সুবিভীর্ণ রোম সাআজ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বন্ধন 

১5 



১১০ রোমের ইতিহাস । 

সকল শ্রথ হইয়া পড়িয়ধছিল। ডেনিউব নববীর 

উত্তর হইতে গথেরা, রাইন নদীর পুর্ব হইতে 
কাঙ্কেরা, ইউফেটিসের পুর্ব্পার হইতে পরাক্রান্ত 
পারসিকেরা জিরন্তর উহার প্রতি অত্যাচার করিতে 

ছিল । আবু প্রতি প্রদেশেই তত্রতা জৈন্যগণ 

লে ষ্খহণকে ইচ্ছ। সআঁট পদবী প্রদান করিতেছিল) 

সুতরাং জমুদয় সাআঁজ্য্ী একেবারে ছিন্ন ভিন্ন 

হইয়া! পড়িল। এসময়ে অন্কান বিংশতি ব্যক্তি 

একেবারে সম্রাট পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইত্তি- 
হাসে এই. সময় ত্রিংশদ্দুরাচারের রাজ্যকাল 

বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । বস্তুতঃ এই সময়ে ভ্রিহ- 

শদ্যক্তি রাজপদ গ্রহণ করেন নাই । এথেন্স নগরে 
একবার ত্রিংশঘ্াক্তির শাঁসন সংস্থার্পিত হইয়াছিল 
সেই নামের অন্ুকরণেই পুরাবিদগণ এই সময়ের উত্ত 
রূপ নাম নির্দেশ করিয়! গিয়শছেন | াহহউক, এই 
গোল মালের পর ক্লডিয়স. নামক একব্যক্তি ক্রমেহ 

আপন প্রতিযোগিগণকে দমন করিয়া বিপক্ষ গথ, 

আলেমখন, ভাগুলঃ বরগণ্তীয়, ফীশ্ক প্রভাতি অসভ্য 

জাতীয়দিশফে পুনঃ২ পরীভব করিষ! পুনর্ববাঁর 
রোনসীত্রীজ্যকে প্রবল করিয়। তুলিলেন। তাহার 

উত্তরাধিকারী অরেলিয়নের দ্বার এ কর্ম আরও 
স্ুজিদ্ধ হইল। সিরিয়। দেশের মকভূমির মধ্য ভাগে 

একটী উর্বর ন্ষেত্র আঁছে। পাঁলমাইরা নগর সেই 



অরেলিয়ান ! ৬ ৯৯, 

ক্ষেত্র মধ্যে অবস্থিত | অডেনাঁথস, নামক একব্যক্তি 

এ নগরে সাঁআজ্য সংস্থাপিত করেন এবং তীহার 

মৃত্যুর পর জিনোবিয়ানান্নী ভীহার পত্থী রোমীয় ও 

পশরসিকদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া চতুর্দিকে আপ- 

নার অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। লক্গাইনসু 
নামক ন্ুপ্রপিদ্ধ দার্শনিক কৰি জিনোবিয়খর একজন 

সভবনদ ও অমাত্য ছিলেন | অরেলিয়াঁন্ বু খদ্ধের 

পর জিনেবিয়াকে পরাভূত করিয়া রোমে লইয়। 

যান এবং তথায় মহা আঁড়ন্বর পৃর্ধ্বক বিজয় 

সমারোহ প্রকাশ করেন । অরেলিয়নের পূর্বে কোন 

সআাট্ রাঁজমুকুট ধারণ করেন নাই । ইনি তাহা ধাঁ 

রণ করাতে রোমীয়ের] অত্যন্ত অসন্ভষ্ট হইয়াছিল । 

কি আশ্চর্য ! তখন রোমীরদিগের স্বাধীনতার নাঁম 

মাঁত্রও ছিলন]1১ তথাপ্পি ষিনি তাহাদিগের হর্তীকর্তী! 

বিধাতা ছিলেন তিনি রাঁজোঁচিত পরিচ্ছদ পরিধান 

করতে উহারা মনেহ ছুঃখিত হইল । যন ষোর চির- 

কাঁলই বাহ দর্শনে ভুলিয়। থাকে,ফলে স্বাধীনতা খা 

কুক বা নাথাকুক উহার নামটা থাকিলেই বথে্ট হয়) 

অরেলিয়নকে ভীহার ভৃত্যেরা নষ্ট করে। তীহার 

মৃত্যুর পর টাসিটস্, নাম! একব্যক্তি রাজ! হইলেন । 

ইনি পাঁরনিকদিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া 

ককেসস্ পর্কত পর্ষ্যন্ত সময় দেশ অধিকার করি 

যাছিলেন কিন্ত বদ্ধবয়মে তখদৃশ পরিশ্রম সন্য না 



১১হ রোমের ইতিহাস । 

হওয়াতে তিনি লোঁকান্তর গমন করিলে তাহার ভ্রাতা 

ক্লোরিয়ান্ নিংহাঁসনারোহণ করিলেন | কিন্ত সৈ- 

ন্যেরা ভীাহাকে নষ্ট করিয়া প্রোবস্ নামক অতি 

অচ্চরিত্র এব ক্ষমতাবান এক ব্যক্তিকে রাজ্য 

ভারার্পণ করিল । ্রোবস্ ফীঁক্ক, জর্মন, ভাগুাল, 

বর্গগ্তীয়, সার্মেসীয়, জিটী, সুইভি, গথ এবং নিউবীয় 

প্রভৃতি লোক সকলকে পুনঃ পরাভৰ প্রদান 

করিয়া রোমসাআজ্যকে 'পুর্বাপেক্ষা বিস্তৃত করি- 

লেন। পারস্য সঞজাট্ নার্সেস্কে ভয় প্রদর্শন করিয়। 

সন্ধি সংস্থাপন করাইলেন এবং সমুদয় সাআজ্য 
উপশান্ত হইলে সৈন্যগণের দ্বারা নানা প্রকার হিত- 
কর ব্যাপার সাধন করাইতে লাগিলেন । প্রোব- 

সের দেনাগণ ভগ্ন দেবমন্দির সকল পুনর্সি্াণ করি- 

তে লাগিল-_বন্ধ জলাশয় সকল হইতে জলসিঞ্চন 

করিতে লাঁগিল--অত্ি প্রশস্ত রাজবর্ম সমুদয় 

প্রস্তুত করিতে লাগিল-_কিন্ত তাহার অতি শীঘই 
বিরক্ত, হইয়া! উঠিল এবং পরিশেষে অতি ভয়ঙ্কর 

বিদ্রোহ উত্থাপন করিয়া আপনাদিগের উত্ক্লম্ট 

মহীপতির প্রাঁণ বধ করিল । কথিত আছে, প্রৌবস্ই 

রাঁইন্ নদীর তীরে এবং হচ্ছেরি প্রদেশে উত্তম দ্রাক্ষা 
ফলের কুবি প্রথম আরম্ভ করিয়া ধান। এ দকল 

দেশে এক্ষণে অতি উত্তম দ্রাক্ষা সকল জন্মে | প্রো- 

বসকে নষ্ট করিয্পা। টসন্যেরা কারস, নামক 



ডাইওরিপিয়ান্ 1 ১০৩ 

একজন যুদ্ধবীরকে সাঁআজ্য অভিষিক্ত করে। কা- 
রস পারস্য রাজ্য অক্রমণ করিয়। তাহার জনেক 

প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন। কিন্ত হঠাঁৎ 
বিদ্যু-্পাত দ্বারা তাহার মৃত্যু হয়। তাহার পুত্রদ্ধর 

হুশিরিয়ানস্ এবং কেরিনস অত্যপ্প কালের নিমিক্ভ 

সআ্াট নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন | তীহারা অতি 

শীঘ্ই নিহতহন এবং ডাঁইওক্রিসিয়ান্ অভিধেয় 

একব্যক্তি ২৮৫ পঃ খৃষ্টাব্দে রাজাঁনন (প্রাপ্ত হন। 

- ফস 

দশম অধ্যায় । 

| ভাইওক্রিলিয়।ন-__ অগন্টমদ্বয় এবং সাজরদ্বয়ের নিলিত 

প্াঁজ্)--কনফ্টাপ্টাইনু--কনফটানস্যন--জুলিয়া ন--তজীভিয়ান-- 

জলেটিনিয়ান__:এসিযান_ছিওভোল)স । 4 

ডাঁইওক্রিসিয়ান ডাল্মেজিয়| প্রদেশে অতি নীচ 

শে জন্ম গ্রহণ করিয়। অতি অন্প বয়মেই টসৈনিক 

ক্ষ প্ররত্ত হইয়াছিলেন। তিনি আপনর নির' 

লস্য, জুবুদ্ধি এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞতাঁগুণে ক্রমে উন্নত 

পদ হইয়া পরিশেষে সআট পদনী প্রীপ্ত হইলেন । 
তিনি আট হইয়াই প্রথমে প্রিটোরিয়ান্ সেনা- 
গণের দেখরাত্ময নিবারণ করিলেন । পরে মাঁক্সি- 
মিলিয়ান নামক একজন বিচক্ষণ টৈনিক পুকনকে 

নিজ সহকাঁরিতাঁয় নিযুক্ত করিয়। তীহাঁকে মিলান 



১১৪ রোমের ইতিহাস ! 

নগরে অবস্থাপিত করিলেন এবং আপনি এনিয়া” 

মাইনরের অন্তর্গত নাইকোমিডিয় নামক নগারে 
গিয়। রাজ্য করিতে লাগিলেন । আবার কিছু কাল 

পরে ছুই জনেও তাঁদৃশ বিস্তৃত সাঁআজজ্য শাসন 

করা অসাধ্য বিবেচনা করিয়। ডাইক্রিসিয়ান্ধ গেলে- 

রিয়স্ এবং কনফীনসস্ ক্রোরস্ নামক আর দুই 
ব্যক্তিকে আঁপনাদিগের সহকাঁরিত্বে নিযুক্ত করি- 

লেন। এই চারিজনের মধ্যে প্রধান ছুই জনেরউপাীধি 
অগহ্টজ্ এবং অপ্রধাঁন দুইজনের উপাধি পীজর হইল । 

উইওক্লিসিয়াঁনের নিজ কর্তৃত্বাধীনে এসিয়া মাইনর 
রহিল | তাহার সহকারী েলেরিয়স্,ডেনিউব নদীর 
তীরবর্তী সমুদয় দেশ এবং থে.শ প্রদেশের শীসন ক- 
রিতে লাশিলেন । আঁর.ইটাঁলী এবং আফ্রিকা ধাকু- 
সিমিলিয়ানের অধিকার হইল | তীহার সহকারী 
কনক্টান্সস্, ব্রিটেন্, গল, স্পেইন্, এবং মরিটে 
নিয়ার শাসনের ভার প্রাপ্ত হইলেন | রাজশক্তি এই 

বূপে বিভক্ত হইল বটে কিন্ত ডাইওক্লিসিয়ানের হস্তে 
সর্ধকর্তৃত্ব ভার থাকার জাত্রীজ্যটা তৎক্ষণাৎ বিচ্ছিন্ন 

হইয়া পড়িল না। তিনি নাইকোমিভিয়া নগরে 

রাজধানী সংস্থাপন করত এদিরা খণ্ডের ভূপখল- 
বর্গের চিরপ্রচলিত রীতির অনুগামী হইয়া অতি 
বহবাঁড়ন্বর পূর্বক রাজ্য করিতে লাশিলেন | ৩০৩ পঃ 

খৃষ্টাব্দে চারিজন অধিরাজ একদ1 রোঁমে মিলিত 
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হইয়]-কিপ্রকারে দিন বর্ধমান খুষ্ট ধর্মের সমূলে 
সংহার করিবেন ইহার পরামর্শ করিলেন । পরে 

উাহাদিগের আজ্বান্ুনারে যাবতীয় গির্জা ঘর 

বিনঙ্টা হইতে লাগিল-খুষ্টানদিগের ধন্ম- 
পুস্তক অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল-_এবং খুষ্টান 
ঘাঁজকগণেরী। বিবাসিত হইতে লাগিলেন । কিন্তু 

কিছুতেই কিছু হইল না। উৎপীড়ন দ্বারা কখনই 
কোন নুতন ধর্ম্মপ্রণীলীকে বিনষ্ট করা যায় না। 

নবধর্ প্রবর্তক মাত্রেরই অন্তঃকরণে স্বধন্মের প্রতি 

অতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাঁকে, আুতরাঁং মেই ধর্মের 
জন্য ইহলোকে যত ক্রেশ পাওয়া যাইবে পরকালে 

ততই শুভ হইবে, এমত বিশ্বান হয় । যাহাীহউক 

ডাইওক্রিসিয়ান যে কোন প্রকারে রোমপাত্রাজ্য 

দুঢ় হয় এই জন্যই এ সকল চেষ্ট। করিরাচিলেন | 
শবে ৩০৫ পঃ.খুষ্টান্দে তিনি স্বেচ্ছাতটঃনিজ অধি- 

রাজ শক্তি পরিত্যবখগ করিলেন এবং সহকারী 

মীক্সিনিলিয়াঁন্কেও তাহার রাজা পদ পরিত্যাগ 

করাইয়া নিজ জন্মভূমি ডাল্মেসিয়ার অন্তর্গত লা- 
লোনা নগরে গিয়। অবস্থান করিতে লাশিলেন। 

তথায় শ্বহস্তে কষিকার্য্য নির্বাহ করত তিনি ষে 
সন্তোষ স্বথ উপলব্ধ করিয়াছিলেন, সাআজ্যের 

অধীশ্বর হইয়াও কদাচিৎ মেই সুখের ম্বাদ 

গ্রহণ করিতে পারেন নাই। উইওক্লিসিয়ন, এবং 
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মাক্নিমিলিয়ান্ ইহার। উভয়ে রাজ্যপদ পরিত্যাগ 
করিলে কনফ্টন্সস্ এবং গেলেরিয়স্ ইহীর। ছুই জন 
অগস্টস্ উপাধি গ্রহণ করিলেন আর সেবির্ 
এবং মাঁকৃসিমাইনজ্ নাদক আর দুই জন তাহাদিগের 
পূর্বস্থানীর হইয়া সীঙগগর পদবী প্রাপ্ত হইলেন । 
কিন্ত কনফী'ন্টাইন নামক কনস্টান্সসের পুত্র আঁ 

পন পিতার বিয়োগ হইলে তীহার দৈন্যগণকে 
হস্তগত করিয়া বু বিবাদের পর আপনি সমুদায় 

সাআাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন । ইনি খুষ্ট 
ধন্মের পক্ষ ছিলেন এবং খৃষ্টান শ্রন্থক।রের। বলেন 

যে, একদ। নভোমগুলে ত্রু/শের আকার ও তছুপরি 

“ ই! দ্বারাই জয়ী হইবে * এইরূপ লিপি দেখিয়াই 
উহার খুষ্টধর্মের এতি শ্রদ্ধ। হয়। জার এক 
সময়ে তাহার ৈন্যগণ জলাভাবে অত্যন্ত ক্রেশ 

পাইলে কতকশুশি ধর্্মান্ঠ খুষ্টান প্রভুর নিকট 

জল প্রার্থনা করাতে তঙক্ষণাৎ রঞ্টিপাত হইয়1- 

ছিল | এতাদশ অলৌকিক ব্যাপার জমুদায় ধাহার 

প্রত্যক্ষগোচর হয়, তাহার অবশ্যই বিশ্বাস্য হইতে 

পারে, তজ্জন্য কেহ তীহার নিন্দ| করিতে পারেন 

ন।। মনুষ্য সাঁধারণে আঁপন২ বুদ্ধিশক্তির অনুসারে 

কোন্ বিষয় বিশ্বাস্য আর কৌন বিষয় অশ্রদ্ধের 
তাহা! নিরূপণ করিবেন ; কিন্ত প্রত্যক্ষই সকল 

বিশ্বাসের মূল এবং সর্ব প্রকার প্রমাণের শিরো- 
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বি 

বত ; সৃতরাৎ ধাহাঁরা অলেখকিক ব্যাপার সমুদখ 

প্রত্যক্ষীভূত করিতে পান তীহার। পামান্য বুদ্ধির 

অগম্য বিষয়েও অবশ বিশ্বাস করিতে পারেন । ঘাহা। 

হউক) কনফ্টান্টাইন্ খুষ্টধর্ম্ীবলম্বীদিগের একপ্রকার 
গুক বলিলেও হয়| কারণ সেই সময়ে এরিয়স্ 
নানে এক জন পুত প্রচারিত করিয়াছিলেন ফেঠ 

যিশুধৃষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর নহেন) তিনি ঈশ্বরানুগৃহীত 
এক জন জ্ঞানবান মনগুযা মাত্র। তাঁহ। কর্তৃক বিশুদ্ধ 

ধর্মৃপ্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে এই জন্যই 

তিনি গুক বলিয়া মান্য হইতে পারেন । কিন্তু 
আথানাসিয়ন্ নীম! এক জন প্রধান ফাজক এই 

বিদ্ধ মতের দোষোদেধীষণ করিয়া যাহাতে য়িশু 

স্বয়ং ঈশ্বরাবতাঁর সিদ্ধ হন, এমত চেষ্টা করিয়া- 

ছিলেন। কনস্টান্টাইন আথানাসিয়মের মতের 

পৌঁষকতা করিয়। নীস্ নগরীর যাজক সভাতে তাহ: 
একেবারে সপ্রমাণ করিয়। লইয়াছেলেন, এবং 

অদ্যাপি এ মতই সনাতন খস্টধন্ম বলিয়! স্বী- 
কৃত হুইয়। আঁনতেছে । ইনি রোমনগরী হইতে 

বাইজান্সিয়ম নগরে আসিয়া রাজধানী সংস্থাপিত 
করেন। সেই অবধি এ নগরের নাম কনক্টান্টি- 

নৌপল্ হইল । কনফ্টীন্টাইন আপন পুভ্রদিগকে 
সাত্রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া যান।, অনেকীনেক 

বিবাঙ্গের পর তাহার অন্যান্য পুভ্র গুলি ক্রমেং 
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বিনষ্ট হইলে পরিশেষে জ্যেষ্ঠ কনস্টানস্যস সদয় 

রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর হইলেন । ইন খৃষ্টধর্ন্ঘ 

পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এরিয়স মতাঁবলম্বীদি-: 

গকে নির্ভরে নিপীড়ন করিতেন । ইহীীর ভশািনী- 

পতি জুলিয়ান্ পূর্বে খৃষ্টান ছিলেন । কিন্ত রাজ। 
হইয়। তিনি পুর্বধন্ম পরিত্যাগ করিলেন । এই জন্য 
থষ্টানের। ইহীকে স্বধর্মত্যাগী বলিয়। নিন্দা 

করিয়। থাঁকেন। জুপিয়াঁন্ অনেক পড়াশুন। করিয়। 

ছিলেন এব জর্ধবিষয়ে জগদ্দিখযাত আন্টো- 

নাইনসের অনুকরণ করিয়া! চলিতেন | জুলিয়ানের 
অত্যন্ত চেষ্টা! ছিল যে, পুনর্বার সাআঁজ্যে পুর্বধর্ম 
প্রধল হয়| কিন্ত তিনি তাহার কিছুই করিতে 
পণরিলেন না । পরে পারসিকদিগের সহিত খ্বদ্ধ 

করিতে শিয়া হঠাৎ তীহার প্রাণত্যাগ হইল । 

সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ জোভিয়ান্ নামক একজন 

মেনানীকে সআাট উপাধি প্রদান করিল । জো- 

ভিয়ান্ খুষ্টানদিগের পক্ষ হইয়া পুর্ব নরপতি 
জুলিয়ানের প্রচার্ত কঠিন নিয়ম সকল রহিত 

করিয়। দিলেন । জোভিয়ানের মৃত্যু হইলে ভালে- 
ন্টিনিয়ান রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন তিনি আপন 
ভ্রাতা ভালেন্সকে পুর্ধদিকের অধিকার দিয়া আপনি 

পশ্চিমদিকষ্থ বন্যজাতীয়দিগের সহিত নিরন্তর যুদ্ধে 

নিযুক্ত থাকিনেন | ভালেন্ম এরিয়মের মতাবলম্বী 
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ছিলেন । তিনি অপর সকল খুষ্টীনের প্রতি অ- 
তাণচাঁর করিতেন । প্রায়ই দেখিতে গাওয়। যায় 

যে, ' এক মূল ধন্মণীবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায়ীদিগের 
মধ্যে যেমন দৃট়তর বিদ্বেষ জন্মে, পরস্পর 

তন্ন ধন্মশীবলম্বীদিগের মধ্যেও তীদৃশ দ্বেষভাব 
থাঁকে না। ভালেন্স অন্যান্য প্রকার খুষ্টানের উপর 
যত দেরাত্ম্য করিতে লাগিলেন প্রাচীন পৌতুলিক 
ধন্ম্বলম্বীদিগের প্রতি তেমন নিষ্ঠরাচরণ করেন 

নাই । ভালেন্স রাঁজ। গথদিগের হস্তে যে প্রকারে 
আপন প্রাণ বিসঙ্জন করেন তাঁহার বিবরণ এই; চীন 

তাতার এবং স্বাধীন তাতার নামক বিস্তৃত ভূভাগে 

অনেক ভয়ঙ্গর বন্যজাতীয় লোক সকল বান করিত । 

মৃগয়া এবং পাশুপাল্যই ইহাপিগের জীবনোপায় 
ছিল । কোন কারণ বশতঃ তাহাদিগেরই মধ্যে হন, 

নামক এক জাতি পশ্চিম দিকে পলাইয়। যায় । তা- 

হাতে নীপর এবং ডেনিউব নদীর মধ্যবর্তর্ণ অষ্টে।- 

গথ জাতীয় লোক সকল স্বস্থান ভ্রষ্ট হইয়া! আরও 
পশ্চিমাভিমুখে আইসে, তাহাতে ডেনিউব নদীর 
উত্তর পার্শববত্রট ভিজিগথের। পরিচালিত হয় 

এবং ইহারাই ভালেন্স রাজার নিকট আঁপনা- 

দিশের বাসোপযুক্ত স্থান ফচ্ঞ করে । ভিসি- 

গথেরা ডেনিউব নদী উত্তীর্ণ হইয়া আজিবার অন্ু- 
সতি প্রাপ্ত হইয়াই নিজমূর্তি ধারণ করিল এবং 
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এডিয়ানোপলের যুদ্ধে সটসন্যে ভাঁলেক্স নর্পতিকে 
বিনষ্ট করিল ) 

এদ্দিকে ভালেন্টিনিয়াঁনের মৃত্যু হইলে ভীহার 
পুত্র গ্রেনিয়াঁন রাঁজাসন প্রাপ্ত হইয়া! জম্ম ণ, আ'লে- 
মান প্রভৃতির সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়ী জয়ী হইয়া" 
ছিলেন । তিনি গথদিগের আগমনবার্ত। শ্রবণমাত্র 

খুল্পতাতের সাহাষ্যে গমনোদ্যোগ করিতেছেন 

এমন সময়ে ভালেন্সের মরণবার্তী প্রাপ্ত হইলেন । 

তিনি অবিলম্বে থিয়ৌডোস্যস্ নামা এক জন 

স্পেইন দেশ জাত বিচক্ষণ ব্যক্তিকে অগফ্টদ 

উপাধি প্রদান করিয়] পুর্কব দিকে প্রেরণ করিলেন । 
থিওডোস্যস্ অনেক ষুদ্ধ করিয়। গথদিগকে 

পরাভূত করিলেন এবং পরিশেষে আপনি কোন 

অধন্মর্বচরণ না করিয়াও সমুদয় সাআীজ্যের অধীশ্বর 

হইঘ্! উঠিলেন। ইনি খু্ধন্ম্বলম্বী ছিলেন | 
কিন্দ এরিয়সের মতাঁবলম্থিগণকে এবং অবশিষ্ট পেধ- 

তুলিকদিগকে অত্যন্ত পীড়া দিয়ছিলেন। ইনি 

৩৯৫ পঃ খুঃং অন্দে আপন রাজ্যকে ছুই ভাঁগে 

বিভক্ত করিয়া ছুই পুত্রকে ঘ্বই দিগের রাঁজ্যাধি” 
কার দিয়া ফান । 

2 
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একাদশ অধ্যায় । 

। আ'র্ষেভিয়ল এব" ভোমোরিয়সূ-আলরিক--আটিল_- 

তুভায় ভালেন্টিনিয়ান- রিদিষর- রসুলস অআগ্ট,লস--উপ- 

সমহার |] 

খিওডোপ্যসের জ্োষ্টপুন্র অধর্কেভিয়স্ পূর্ববরাজোর 
এব কনিষ্ঠ হোনোরিয়জ্ পশ্চিম রাজ্যের রাজ। 
হইলেন । ইহীদিগের রাজ্যের বিভাগ যেরূপ হই- 

যানছ্িল তাহা সামান্যতহঃ এই বলিলেই বোধ হইতে 

পারে ষেঃ ৰিংশতি সংখ্যক পুঃ দ্রাঘিমার পশ্চিদ 

দগ্বত্তী যাবৎ জনপদ সকলই পশ্চিম রাজ্য সভুক্ক 
ছিল। আর এ দ্রোখিমারেখার পু্বাদ শগত সমস্ত 

সভা পুর্বব রাজ্যের অন্তভূতি হইরান্ছিল। হে'নো- 
(রিয়জ্ এব আর্কেভিয্স্ উভয়েই অপ্রান্ত ব্যবহার 

ছিলেন! অতএব তীহাদিগের পিতা মৃত্যুকালে ডি- 
লিকো এবং রূফাইনসূ নামক ছুই ব্যক্তির প্রত্তি দুই 

রাজ্যের সর্ধবকর্তৃত্ব ভার সমর্পণ করিয়। ধান ফিলিকো 
তি অসাধারণ লোক ছিলেন। তাহার যুদ্ধ টনপুণাও 

যেমন ছিল তিনি প্রজ। পালনের রঈতিও তেমান 

উত্তম বুকঝিতেন । তীহাঁর গুণেই পশ্চিম রাজা কিয়ৎ 

কাল রক্ষা পাইয়াছিল । নচেহ পূর্ববরাজে র অঙ্াট 
লার্কেডিয়সের প্রেরিত আলারিক নানক গথ. জাঁ- 

তায়দিগের রাজা এবং রাডাঁগেস্যস্ নামক জর্পর 
১০ 
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একজন সেই জাতীয় মহীর্পাঁল ইহ্ণর1 যে বিপুল 

ট্লক্য সমভিব্যাহীরে আসিয়া ইটালী প্রবেশ 

করিয়াছিলেন, তীহাদিগের সেই উদ্মেই রো 

রাঁজা বিনষ্ট হইয়: যাইত । প্রাডাগেস্যস্, ফিলিকো! 
কর্তৃক পরাভূত এবং নিহত হইলেন | আলাঁরিক 

উপর্ত্যপরি চারিবার ইটলী আক্রমণ করেন 1 প্রথ্ 
ভই বার তিনি অধিক ক্ষতি করিতে পারেন নাই । 

কিন্ত দুর্কেধ হোরনোরিয়স.ফিলিকোর প্রঁণবধখকরিলে 

পার আলারিক পুনর্কাব আসিয়া তিন বার রেংস নগর 

ভাখিকার করেন । ভৃতীয় বারে উহার উসন্যগণ 
বাম নগর বিলুরঠত ও স্থানে অগ্নিদান দ্বার! 
ইন্ছার কিয়দাংশ ভশম্মমাৎ করে| হনোরিয়সের 

মৃদ্যু হইলে তৃতীয় ভালেন্টিনিয়াঁন এবং আর্কে- 
্চি্সে মৃতু হইলে দ্বিতীয় খিওডোস্যস্ আপনা- 
পল রাজ্যে রাজা হইলেন । ভূতীয় ভালেন্টিনিয়ান 
হোঁনোরিয়সের ভাগিনেয় ছিলেন । উাহার মাতা 

প্রাসিডিয়। স্বয়ং নিজ পুভ্রের নীমে সমুদয় রাঁজ- 
কার্য নির্বাহ করিতেন । প্রাসিডিযাঁর চেনা 

পি ইসাসপ ছুষ্ট বুদ্ধি ছিলেন বটে, কিন 
লিতল্ত অক্ষম বাক্তি ছিলেন না! তিনি আফিক 
প্রদেশের শাসন কর্তা বোনিফেসাসের এ্রততি 

আপন স্বমিলীর সন্দেহ জন্রাইয়ার্দিলে বৌনিফে- 

সাল রিক্ত এবং ভীত হইয়। ভাঙল লীমক আঅলভ; 
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জাতিকে আহ্বান করেন। ভাগ্াল রাজ জেন্মে- 

রিক তৎক্ষণা স্পেইন্ হইতে শিয়। আফিকায় 
উপস্থিত হইলেন । তখন সহশ্র চেষ্টা করিয়া 

বোনিফেস্যস আর উাহাঁকে প্রতিশমনে লন্মত 

কঠিতে পারিলেন না। 

হন্ নামক ষে মোগলীয় জাতির কথা পূর্বের 
উল্লিখিত হইয়াছে তাহার! ক্রমে২ পশ্চিমাভিনুখে 
আগমন করত হঙ্গরী প্রদেশে উপাস্থত হইয়াছিল | 
এক্ষণে তাহার] আপনাদ্দিগের রাজ] আঁটিল| কর্তৃক- 
পরিচালিত হইয়। পশ্চিম রাজ্য আক্রমণ করিতে 
লাগিল। আঁটিল! অতি ভয়ঙ্কর ব্যক্তি ছিলেন। 
প্র।ণিবধে, নগর প্রঃস্ত করণে, শম্যপর্ণ ক্ষেত্রাদ 

দগ্ধ করায় তীাহাঁর বিশিষ্ট আমা ছিল। বস্তৃতঃ 
তাহাকে সংহারমূর্তি কদ্রদেবের অবতারবিশেষ বলি- 
য়া বণন করিলেও করা যাঁর়। লোকে বালত, যে দে- 

শের ভূনি আটিলার অশ্থের পদাঘাতেক্ষু্ন হয় তথায় 

শস্যাদি কিছুই জন্মিতে পারে না| এ ব্যক্তি বিফট- 
দর্শন হন, জিপাইডি, হকলী, সুইবী প্রভৃতি বিবিধ 
'অনভ্য জাতীয় অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যবহারে 
করিয়া! যেমন কোন বঝঞ্জীবাযু গমন করিলে সন্মুখ- 

স্থিত গৃক্ অট্রালিক। ব্ক্ষাি সমুদয় বিনষ্ট করিয়। 
যায়, সেইরূপ গল এদেশ পর্যন্ত আগমন করিগোন ! 

তথায় ইজ্যনূ এবং ভিনসিগথ্দিগের রাজা খিওডে. 
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রিক উহার সহিত যুদ্ধ করিলেন । খিওডোঁরিকের 

সাহস এব ইস্যসের কৌশল দুই মিলিত হওয়াতে 

আটিলা! পরাজিত হইয়। পুনর্ধবর স্বদেশে প্রস্থান 
করিলেন । এই খ্বদ্ধকে কাঁলন্ের যুদ্ধ বলে। 

কিন্ত আঁটিল। পর বর্ষেই আবার ইটালী আক্রমণ 
করিয়াছিলেন । তীহার ভয়ে অনেক লোক পলায়ন 
করিয়া আড্রিয়াটিক সাগরের কতিপয় দ্বীপে গিয়। 
বান করে। তাহাতেই বর্তমান বিনিসু নগরের প্রথন 
শ্ত্রপাঁত হয় । রোৌমসআ্রা্ট ভূতীয় ভালে ন্টনিয়ান 
আটিলাকে যথেষ্ট অর্থদান করিয়] প্রতিগমনে সন্মত 
করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে সআট স্বহস্তে আপন 
সুযোগ্য সেনাপতি ইস্যসের প্রাণ বধ করেন । কিন্ত 
অত্যপ্প দিবসের মধ্যেই বালেন্টিনিয়ান, স্বং হুত 
হইলেন এবং মার্দিয়ানস্ নামক এক ব্যক্তি রাজা 
হুইয়। পুর্ববগত সআটের পত্ী যুডোক্সিয়াঁকে বিবাহ 
ফরিলেন। কথিত আছে, সুডোক্সিয়। ভাগাল 
রাজ জেন্সেরিককে ইটালীতে আহ্বান করেন। 

তিনি অনেক রণতরীযোগে রোমে উপস্থিত হইয়। 
সেই নগর জুষ্ঠন ও মার্সিযানসের পরাগ বধ করিয়া 
প্রচ্ছান করিলেন। এই সময়ে রিজিমর নাঁমক 
একজন সেবানী অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া স্বেচ্ছাতিঃ 
একে বনু থ্যক্তিকে রাঁজালন প্রদান করিতে 

খসিলেন । তত্মধ্যে মেজোরিয়াঁদ্ নামে এক জন 
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রাজা সমধিক ক্ষমতাশালী হইয়া আকিকা পর্যন্ত 
আক্রমণ করিয়।ছিলেন। পরে অন্থিমিয়ম লাগে 

আর একজন রাজ পুর্ধরাজ্যের সআটু লিয়োর 
সহায়তায় কিঞিৎ প্রবল হইয়াছিলেন। কিন্ত 

রিসিমরের সহিত বিবাদ করিয়া! তিনিও বিনষ্ট হন! 
ইহার পর রিমিমরের মৃতুযু হয় । তাঙ্তার কিয়ত 

কাঁল পরে রমূলস অগস্ট,লম. নামে একটী অস্প 
বয়ন্ক অক্ষন বাক্তি নিজ পিতা অরেক্টিস. কর্তৃক 

সিংহাসনে অধির্্ঠত হইলে অসভ্য জাতীয় 
মেনাগণ তাহার স্থানে আপনাদিগের প্রার্থনা- 
নুরূপ অর্থ প্রাপ্ত না হওয়াতে ওডোয়াসর নামক 

স্বজ/তীয় একব্যক্তিকে রাঁজা প্রদান করিল। রমুলস 

অগফ্ট,লস, তভীহার ভূতিভুক হইয়া ন্বেচ্ছ:ত: 
রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন । এই ব্যাপার ৪৭৬ পঃ খ- 
স্টাব্দে সংঘর্টত হয় এবং এই অবধি রোঁমীয় 
পশ্চিগ সাজাজ্যের শেষ হইল । ৃ 

এই অধ্যায়ে যে সকল বিৰরণ বর্ণিত হইল 
তাহা! অভিনিবেশ পুর্বাক বিবেচনা কারিলেই বৌধ 
হইবে যে, রোম সাআজ্যের জর্বাত্রই প্রাচীন রীতি 

নীতি অনেক পরিবর্তিত হইয়। নুতন রীতি নীভি 
প্রবর্তিত হইয়াছিল । দেখিতে জমুদয় দেশের 
ধর্নৃপ্রণালী পরিবর্তিত হইয়। শিয়াছিল | পুর্বে থে 
দেশে যে জাতীয় লোক বাঁ করিত ক্রমে তাহারঞ 
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ন্ট হইয়। নুতন জাতি সকল তথায় বাসস্থাল 

প্রপ্ত হইয়াছিল। পূর্ববে যেখানে যে ভাঁষ। প্রচ” 

লিত ছিল এক্ষণে আর সে ভাষা নাই; শামন 

প্রণালী যেরূপ ছিল আঁর তাহা নাই ; সকলই ভিন্ত 

কপ হইয়া গিয়ছিল। এই জন্য ইহার পরসময়ীবধি 

ষে ইতিবৃত্ত লিখিত হয় তাহ। নব্য বলিয়! পরিচিত 

হইবার যোগ্য । কিন্তু ইতিরত্তের উত্তর খণ্ড যদিও 

পুর্ব খ্ হইতে অনেকাঁনেক বিষয়ে ভিন্ন বটে 

তথার্সি পুর্্ খণ্ডের সহিত উহার বিলক্ষণ সংযোগ 

আছে । তাঁহার কাঁরণ এই যে, অসভ্য জাতীয়গণ 

কে!ন অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতিকে পরাজিত করিয়। 

তাঁহাদ্িগের দেশে বাঁদ করিলে অবশ্যই সেই, 

বিজিত সভ্যলোকের রীতি শীতির অনুকরণ করিয় 

থাঁকে,কোঁন স্থলেই এই এতিহাঁসিক নিয়মের অন্য 

ভাব হইতে পীরে না। সুতরাঁং রোৌমসাআজ্য অস 

লোকের অবিরত হইলেও উহ?র সভ্যতা তাহা, 

দিগের গ্রাহা হইয়াছিল । ফলতঃ ইউরোপখণ্ড এ- 

ক্ষণে ষে অবস্থীপন্ন হইয়াছে পুর্বে তদ্দেশে রোম: 

অধিকার প্রবল না থাকিলে উহা কখনই এরূপ 

ত পাঁরিত না। ইউরোপের লোৌক সকল 

অধিকাংশই এক ধর্শীবক্ম্বী-তীহাদ্িণের ভাষাও 

আনেকাঁংশে পরল্পর সদৃশ-_তাঁহাদণের পরিচ্ছ- 
্াদিরও জনক মিল আছে- তীহ্থা্িগের ব্যবস্ঠা- 
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প্রণালীও নিতান্ত বিসদৃশ নছে। সুতরাং ইউ- 
রোপ, পরস্পর স্বাধীন বহু জাতীয় লোকের নিবাঁস 
ভূমি ছইয়াও অনেকাংশে এক রাজ্যের ন্যায় 

হইয়া? আছে । পুঁথিবীর অন্য কোন খণ্ডে এরূপ 

হয় নাই । এসিয়! খণ্ডে চীনীষ আঁরব এবং 

ছিন্দু এই তিন জাতীয় লোঁকের মধ্যে পরস্পর 
কোন প্রকার সাদৃশ্য সহজে অন্নভূত হয় না; 

কিন্ত ইউরোপে এমন ছুইটী জাতি দৃষ্ট হয় লা 
সাহার পরম্পর তাদৃশ ভিন্ন স্বভাঁব। অতএব বন্দি 

(কান সময়ে ম্ধুজ মাত্রেই এক জাতীয়, এক ধর্মমা- 
বলম্বী, এক নতানুগামী, এক ভাষা-ভাষী হইফ। 
পরস্পর বিবাঁদ বিসন্বাদ পরিহার পুর্ববক সচ্ছন্দে 

(নিবাস করিয়। কেবল ধর্মী কর্মের ও বুদ্ধিবত্তির 

দ্বার, মানব জন্মের নফলতা সাধন করিবে এমন হয়, 

কবে রোশীয়ের। ষে সেই সুখের কাল নিকটানয়ন 

করিবার নিমিত্তই পৃথিবীতে প্রাছুভূতি হইরাছিল 
এবং তাঁহার একটী প্রধান সোপান প্রস্তুত করিয়! 
িন্বািল, ভাহার সন্দেহ নাই । 

সাপ সঃ দ্ টি 










